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ÖZET

26 maddelik anayasa değişiklik paketinin hazırlanışı, müzakereler ve referandum süreci 
Türkiye’deki siyasi yapıyı kökünden sarsacak dinamikleri harekete geçirdi. Esasen Türkiye’nin değişen 
sosyolojisi ve ekonomisi, siyasette de kendisini ifade ediyordu. 1999 sonrasında başlayan değişim 
süreci, artık eski rejimin anayasal çerçevesini üzerinden atacak bir noktaya ulaştı. Derin tarihi kökleri 
ve geniş toplumsal tabanı olan demokratikleşme süreci, bu şekilde asker-sivil bürokratik vesayetin 
anayasal temellerini ortadan kaldıracak yeni bir eşiğe geldi. Türkiye böylece 1961’de anayasal temel-
leri atılan vesayet rejimiyle yüzleşme imkanına sahip oldu.

12 Eylül 2010’da yapılan referandumun %77 oranında yüksek katılım ve %58 nispetinde güçlü 
evetle sonuçlanması, Türkiye’deki değişim ve demokratikleşmeyi konsolide eden ve hızlandıran bir 
kilometre taşı olarak kaydedilecektir. Anayasa değişiklik paketi referandum sonuçlarından önce de, 
Türkiye’deki siyaseti değiştirmeye başlamıştı. Siyasi dil ve söylemdeki değişme, bilhassa AK Parti ve 
CHP örneklerinde bariz bir şekilde görülebilir. Siyasetteki mevcut tavır alışları ve konumlanışları et-
kisiz hale getiren referandum süreci, mevzuat ve kurumların değişmesinden öte, siyasi söylem ve 
kültürün de değiştiğini gösteriyor. Siyasi partilerin bu değişim ve değişime karşı tepkileri, siyasi yel-
pazenin yeniden şekillenişi ve aldıkları oy yüzdelerini de etkileyecek bir bağlamı ifade etmektedir. Bu 
bakımdan referandum süreci, siyasi partilerin tavanları ile tabanlarının ilişkilerinin en çok tartışmaya 
açıldığı bir dönemi ifade etmektedir. 

Siyasi partilerin referandum sonuçlarını da dikkate alarak 2011’de yapılacak genel seçimlerin 
baskısıyla yeniden yapılanacakları, iç tartışmaların yaşanacağı ve siyasi yelpazenin yeniden inşa 
edileceği önümüzdeki dönemde, yeni anayasa ekseninde Türkiye’nin temel siyasi meseleleri tar-
tışılacaktır. Bu çalışmada, referandum sürecinde TBMM’de grupları bulunan AK Parti, CHP, MHP ve 
BDP olmak üzere dört siyasi partinin tarihi misyon ve sosyolojik tabanları dikkate alınarak politika-
ları, gerekçeleri, performansları, referandum sonuçları, referandum sonuçlarına verdikleri tepkiler, 
kurulması muhtemel ittifaklar, siyasi partilerin değişme kabiliyetleri ve 2011 seçim tasavvurları 
tartışılmaya çalışılmıştır. 
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GİRİŞ

Türkiye, büyük bir değişim yaşıyor. Vesayet rejimi, tasfiye edilerek demokratikleşme ve 

sivilleşme istikametinde önemli adımlar atılıyor. Kat edilen mesafe arttıkça demokrasi, 

sivillik ve özgürlük değerlerine toplumun daha çok sahip çıktığı görülüyor. Yeni bir 

Türkiye kuruluyor ve bu yeni Türkiye’nin kuruluşunda STK’ların, aydınların ve vatan-

daşların rolü, giderek artıyor. Bir kriz veya tartışma vesilesiyle, bütün bir demokrasi 

tarihi hatırlanıyor, adeta yeniden yaşanıyor. Toplum ve vatandaşlar kendilerini, de-

mokrasiyi, sivilleşmeyi, özgürlüğü ve siyaseti keşfediyorlar. Böylece siyasetin alanı ve 

tabanı genişliyor.

Sadece siyasi rejim değil, siyasi söylem ve siyasi kültür de değişiyor.1 Otoriter ve yarı to-

taliter bir resmi ideoloji ve devlet düzeninin, vatandaşların siyaseti algılama ve siyaset 

yapma tarzını tayin eden siyasi kültürdeki kodları ve kalıntıları da ayıklanıyor. Hukuku 

ve kurumları değiştirmek fevkalade mühim, fakat ehemmiyetli olan onları hayata geçi-

recek insanların, ruhun ve kültürün değişimi. Büyük değişim yaşanırken, bu değişimin 

bütün mevzuatta, kurumlarda, siyasi partilerde, siyasi hareketlerde, toplumsal kesim-

lerde, fikir gruplarında ve vatandaşlarda aynı şekilde ve hızda yaşanması mümkün de-

ğil. Hatta böyle bir beklenti değişimin, toplumun ve siyasetin tabiatına aykırı. 

Bu itibarla değişimin, tartışma ve reaksiyon doğurması kaçınılmaz. Bir bakıma, bura-

daki ihtilaflardan siyasi ve demokratik bir bereket dahi beklenebilir.2 Bu bereketi elde 

etmek için, ihtilafın çözülebileceği veya devam edebileceği asgari müşterek bir muta-

1.  Halil Berktay, “Söylemiyle Evet”, Taraf, 09.Eylül, 2010.
2.  Siyasette kutuplaşmanın ve ihtilafların demokrasi için yarattığı dinamiğe dikkat çeken bir yazı için bkz 
Cengiz Aktar, “Kutuplar Çoğalsın ki Demokrasi Yerleşsin”, Vatan, 11.10.2010

2010 REFERANDUMU
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Vesayet rejimi, 
toplumun ve 
vatandaşların 
kendi özgür irade 
ve tercihleriyle 
değişmelerini 
ve kendilerini 
yönetmelerini 
engellemek üzere 
kurulmuştur. 

bakat çerçevesine ihtiyaç vardır. Bu mutabakat çerçevesi de, ancak demokratik hukuk 

devleti olabilir. Bazı tartışma ve reaksiyonların, bizzat bu çerçeveyi ortadan kaldıran 

vesayet rejimini ve hatta darbe rejimlerini savunmaya matuf olduğu görülünce, bu-

radan bir anlaşma çıkması zor görünüyor. Bu yüzden temel meselelerde çıkan anlaş-

mazlıklarda, bürokrasinin değil seçmenin hakemliğine başvurmak, ihtilafı demokratik 

bir mecraya sokarak çözümü orada aramak, daha tercihe şayan bir çözüm yolu olarak 

ortaya çıkıyor.

Vesayet rejimi, toplumun ve vatandaşların kendi özgür irade ve tercihleriyle değişme-

lerini ve kendilerini yönetmelerini engellemek üzere kurulmuştur. Böylece, merkezi 

iktidar aygıtını veya devleti ele geçiren bir zümrenin, toplumu ve vatandaşları kontrol 

etmesi, değiştirmesi veya dondurması; ama her halükarda kendi isteğiyle değişme-

sinin engellenmesi amaçlanmıştır. Tek parti diktatörlüğü ve darbe rejimleri dışında 

çok partili hayat içerisinde, bu kontrol ve değiştirme anayasa marifetiyle yapılmaya 

çalışılmıştır. 1961 sonrasındaki anayasa tartışmaları, Turan Güneş’in ifadesiyle bir “ana-

yasa dini” tartışmalarına veya savaşlarına dönüşmüştür.3 Esasen bu zihniyet, Osmanlı 

modernleşme ve hürriyet hareketlerinde, Osmanlı bürokratlarının hürriyet vaat eder-

ken vatandaşlar üzerindeki kontrol sistemlerini güçlendiren düzenleme geleneğinin 

devamlılığını göstermektedir. 2007’deki Cumhurbaşkanlığı tartışmalarıyla Türkiye si-

yaseti yeniden bir anayasa krizi ve anayasa savaşlarına dönmüştür.4

Vesayet rejimine direnen, çoğunluğu teşkil eden toplum kesimleri ve onların siyasi 

temsilcileri ise, bu anayasaları değiştirmek için uğraş vermişlerdir. Lakin darbe döne-

minde yapılan anayasalar, değiştirilmesi ve demokratikleştirilmesi hukuken ve fiilen 

zor, katı anayasalardır. Değiştirilmesi ancak yüksek nitelikli çoğunlukla ve siyasi cesa-

retle mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan yüksek nitelikli çoğunluğun oluşmadığı 

zamanlarda, değişiklik teklifinin halkoyuna sunulması sadece anayasanın değil, bir 

bütün olarak siyasetin ve toplumun dondurulması ihtimalini bertaraf edecektir. Bu 

yol ayrıca siyaseti, demokratik ve sivil değişimi mümkün kılan da bir yoldur. Geniş bir 

mutabakat şartı öne sürülerek değişmenin engellenmesi, uzlaşmayı değil daha büyük 

çatışma, kırılma ve kopmaları da beraberinde getirebilir.

1961 Anayasası ile başlayan anayasal gelenek yasama, yürütme ve yargının bürok-

ratik kurumların vesayeti altına alınmasıdır. Bu gelenek, 1982 Anayasası ile pekişmiş-

tir. Geride bıraktığımız çeyrek yüzyılda 1982 Anayasasında birçok değişiklik yapılmış 

ancak bu değişiklikler, 1882 Anayasasındaki vesayetçi ruhu ortadan kaldıramamıştır. 

Bu anlamda 82 Anayasası’ndaki belki de en önemli değişikliklerden biri, anayasasının 

referandum yoluyla değiştirilebilmesinde TBMM’de 2/3 yerine 3/5 çoğunluğun yeterli 

sayılmasıdır.5

3.  Turan Güneş, Türk Demokrasisinin Analizi, Haz: Hurşit Güneş, Ümit yayınları, Anakara, 1996, s.225
4.  Ergun Özbudun, Türkiye’nin Anayasa Krizi, Liberte yayınları, Ankara, 2009. Türkiye hukukla demokrasinin 
gerilimli ilişkisi için bkz. Osman Can, Darbe Yargısının Sonu, Timaş Yayınları. İşstanbul, 2010.
5.  Ergun Özbudun- Ömer Faruk Gençkaya, Türkiye’de Demokratikleşme ve Anayasa Yapımı Politikası, Doğan 
Kitap, İstanbul, 2010, s.38-39
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Referandum yolu, anayasa değişikliğinin nitelikli çoğunluğa mahkûm edilerek zorlaş-

tırılmasını engellemektedir. Referandum, Anayasanın toplumca tartışılmasına imkân 

vererek, bürokratik vesayet kurumlarını ve otoriter anlayışı bir meşruiyet tartışmasının 

içine sokmaktadır. Böylelikle ihtilafın, bürokratik vesayet şalıyla üzerinin örtülmesi-

nin ve bürokratik kurumlar içinde karara bağlanmasının önüne geçilmekte ve ihtilaf 

topluma mal edilmektedir. Bunun sonucunda toplum, siyasi taraflara ayrılarak tartı-

şabilmekte ve böylece siyaset toplumsal taban bularak, anlam kazanmaktadır. Aksi 

takdirde farklı görüşlerin olmadığı ve temel kararlarda bürokratların karar verdiği bir 

yerde, siyasetten veya siyasi partilerden bahsetmenin manası kalmamaktadır. Bu ha-

liyle ihtilafın aşılması çalışmaları sadece mevzuatın ve kurumların değil, zihniyet ve 

kültürün değişmesini de beraberinde getirmektedir.

Anayasa değişiklik paketinin CHP ve içlerinde Mesut Yılmaz’ın da dâhil olduğu bağım-

sızlar tarafından Anayasa Mahkemesi’nde iptali isteğiyle açılan dava, Temmuz ayın-

da sürpriz bir kararla sonuçlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, yine TBMM’nin yetkilerine 

müdahale ederek, şekil yönünden denetim yetkisini aşmış ve esasa girmiştir. Bununla 

birlikte mahkemeye başvuranların beklentisinin aksine paketin tamamını iptal etme-

miş, kısmi iptallerle yetinmiştir. Bu iptallere rağmen anayasa değişiklik paketi, güçlü 

bir demokratikleşme veçhesi taşımaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin 

paketin tamamını iptal etmemesi, şimdiye kadar üstlendiği asker-sivil bürokrasinin 

ideolojik ve siyasi denetim kurumu olma hüviyetinden bir nebze geri adım attığını 

göstermektedir. 

Anayasa değişiklik paketi, Anayasa Mahkemesi’nin müdahalesinden sonra da reform 

karakterini muhafaza ederken, paketin hazırlanışından mahkeme safahatına, propa-

ganda döneminden referandum sonuçlarına kadar Türkiye’deki siyasi yelpazeyi ve si-

yasi kültürü kökünden sarsacak, hedeflenenin ötesinde bir mecra açmış durumdadır. 

Türkiye’deki bürokratik vesayet rejiminin ve bu rejimin ideolojisinin tasfiyesi sadece 

bu rejimin sahiplerinde değil, bu rejimin dışında herhangi bir rejime geçmekten kor-

kan ve bu rejimle ortak paydaları olan çevrelerde de ciddi bir reaksiyon yaratmış du-

rumdadır. Ancak bu reaksiyon, bu çevrelerin içinde yeniliğe, değişime ve demokratik-

leşmeye açık kısımları ikna etmeyi başaramamakta; o yüzden de bu çevrelerde yatay 

bir bölünmeyle hararetli bir iç tartışma yaşandı, yaşanıyor. 

12 Eylül 2010 tarihinde 26 maddelik anayasa değişiklik paketinin oylandığı referan-

dum, Türkiye’de siyaseti kökten etkileyecek bir yarılma hattı oluşturmuştur. Anayasa 

değişiklik paketinin hazırlanma süreci, TBMM’deki müzakereler ve referandum tartış-

maları sadece siyasi hukuku değil, siyasi kültürü de değiştirecek dinamikleri harekete 

geçirmiş durumdadır. Bu anlamda, anayasa değişiklik paketinin hazırlanması ve refe-

randum tartışmaları, bürokratik vesayeti fiilen geriletmiştir.

Referandum, 
Anayasanın 

toplumca 
tartışılmasına 

imkân vererek, 
bürokratik vesayet 

kurumlarını ve 
otoriter anlayışı 

bir meşruiyet 
tartışmasının 

içine sokmaktadır. 
Böylelikle ihtilafın, 
bürokratik vesayet 

şalıyla üzerinin 
örtülmesinin 
ve bürokratik 

kurumlar 
içinde karara 

bağlanmasının 
önüne geçilmekte 
ve ihtilaf topluma 
mal edilmektedir. 
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Referandum 
sonuçları siyaset 
kurumunu 
doğrudan 
etkileyecektir. 
Referandumun 
bir başka etkisi 
de, anayasa 
değişikliğinin 
hayata geçmesini 
sağlayacak uyum 
kanunları olacaktır. 

Bu çalışmanın ilk bölümünde anayasa referandumuna giden süreçte tarihi arka plan 

da göz önüne alınarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın devamında 

ise TBMM’de grupları bulunan dört siyasi partinin anayasa değişiklik paketi karşısın-

daki siyasi duruşları, bu partilerin tarihi misyonları ve sosyolojik tabanları dikkate 

alınarak, gerekçeleri, siyasi hesapları, siyasi imkân ve riskleri ile referandum sonuç-

ları değerlendirilmiştir.

Referandum Nasıl Sonuçlandı?

Referandum, BDP ve bazı sol grupların boykotuna rağmen % 77,1 gibi yüksek düzeyde 

bir katılımla, %57,9 Evet, %42,1 Hayır oyu ile sonuçlandı. Yüksek katılım ve yüksek evet 

oyları referandum sonuçlarında muhataraya yer bırakmadı. Bu sonuçla, Türkiye’de 

1961 Anayasası ile tesis edilen ve 1982 Anayasası ile pekişen asker-sivil vesayetin tas-

fiyesi yolunda önemli bir eşik aşılmış oldu.6 

Halkoylaması Yurtiçi Seçmenleri Genel Sonucu (YSK Bildirisi)

1 Seçmen Sayısı 49.495.493

2 Katılan Oranı % 77,1

3 Geçerli Oy Sayısı 37.449.309

4 EVET Oy Sayısı 21.667.734

5 Hayır Oy Sayısı 15.781.575

6 EVET Oy Oranı % 57.9

7 HAYIR Oy Oranı % 42.1

Referandum sonuçları siyaset kurumunu doğrudan etkileyecektir. Referandumun bir 

başka etkisi de, anayasa değişikliğinin hayata geçmesini sağlayacak uyum kanunları 

olacaktır. Bu uyum kanunlarının hazırlanması, müzakeresi ve tatbikatı evet, hayır ve 

boykot bloklarının siyasetine ve 2011’deki genel seçimlere yansıyacaktır. Bu konuları 

daha sonra ele almak üzere, referandum sonuçlarının siyasi tahliline dönebiliriz.

Referandum sonuçları, 1999’da Ecevit’in başbakanlığında DSP-MHP-ANAP koalisyon 

hükümeti döneminde başlayan ve 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti’nin tek 

başına iktidarı döneminde ivme kazanarak devam eden yenilenme, değişim ve demok-

ratikleşme dalgasının devam edeceğini göstermiştir. Bu şekilde, 1961 Anayasası’ndan 

itibaren anayasal düzeyde muhataralı olan demokrasinin temel prensiplerinden olan 

çoğunluğun yönetme hakkının, anayasal ve siyasal düzeyde kabulü yolunda kritik eşik 

aşılmıştır. 

6.  Ömer Laçiner, “Yeni Bir Dönemin Eşiğinde”, Birikim, Sayı:259, Ekim 2010, s. 3-6
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AK Parti karşısında 
zımnen bir ittifak 

ve koalisyon ortağı 
olarak görülen 

CHP ve MHP 
cephesi, açıkça 

başarısız olmuştur. 
Referandum 

sonuçlarıyla birlikte 
bu iki partinin, AK 

Parti karşısında 
bir çoğunluk elde 

edemeyecekleri 
ortaya çıkmış 
durumdadır. 

3 Kasım 2002 seçimleri sonrası toplumsal değişim ve demokratikleşme talebinin si-

yasi temsilcisi olarak temayüz eden AK Parti, referandum sonuçları ile birlikte halktan 

güven oyu da almıştır. AK Parti’nin referandum kampanyasında %58 düzeyinde bir 

oy yüzdesini mobilize edebilmesi, siyasi ve ekonomik istikrara katkı sağlamıştır. Refe-

randum sonuçları, 2011’deki genel seçim ile birlikte AK Parti’nin yeniden tek başına 

iktidar olabileceği değerlendirmelerini teyit etmiştir

Buna karşılık AK Parti karşısında zımnen bir ittifak ve koalisyon ortağı olarak görülen 

CHP ve MHP cephesi, açıkça başarısız olmuştur. Referandum sonuçlarıyla birlikte bu 

iki partinin, AK Parti karşısında bir çoğunluk elde edemeyecekleri ortaya çıkmış du-

rumdadır. Referandumdaki başarısızlık, bu cephede şiddetli tartışmaların da önünü 

açmıştır. CHP ve MHP kendi içlerinde yaşanan tartışmaların yanı sıra, %42 içindeki pay-

larını artırmak ve üzerilerindeki eleştirileri azaltabilmek için birbirleriyle de tartışmaya 

başlamışlardır. Referandumun kalıcı sonuçlarından biri de CHP ve MHP’nin Türkiye’nin 

temel meselelerine bakışta referandum öncesine göre birbirlerinden giderek uzaklaş-

malarıdır. Kürt meselesi, AB ve demokratikleşme bahislerinde CHP ile MHP arasındaki 

farkın giderek açıldığı görülmektedir. 

CHP içinde yeni Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uygulamaya koyduğu politika-

lar giderek daha fazla desteklenirken, bu değişime ve Kılıçdaroğlu’nun dinamizmine 

ayak uyduramayan Genel Sekreter Önder Sav ve teşkilatlar eleştirilmektedir. Kılıçda-

roğlu, referandumdan hemen sonra, önce AB’ye, sonra Almanya’ya yaptığı gezilerle 

yenileşme ve dinamizm görüntülerini pekiştirmiştir. MHP ise, referandum sonuçların-

dan sonra içe kapanan eski ülkücülerden, Fethullah Hoca cemaatine; ABD’den AB’ye; 

kendisini desteklemeyen basından, CHP’ye kadar herkesi kendisine karşı bir tasfiye 

komplosu içinde olmakla suçlamaya devam etmektedir.

BDP’nin referandum boykotu bilhassa Hakkâri, Şırnak, Batman ve Diyarbakır’da etkili 

olmuştur. Boykot kararı, PKK’nın bölgedeki etkinliğini göstermesi bakımından dikkat 

çekicidir. Ancak BDP, referandum öncesinde arzuladığı anahtar parti konumunu ka-

zanamamıştır. Ayrıca BDP’nin bu kararı, Öcalan ve PKK etkisinden bağımsız siyaset 

yapmasının pek de mümkün olmadığını gösterirken ve muhatap olma ihtimalini za-

yıflatmıştır.

Daha sonra detaylı olarak ele alınacak referandum sonuçları üzerinden partilerle ilgili 

bu genel değerlendirmeden sonra, sonuçların ekonomi üzerindeki etkileri üzerinde 

kısaca durmak yerinde olacaktır. Referandum sonucuna etkileyen gelişmelerin arasın-

da Türkiye’nin ekonomik krizden çıktığını gösteren büyüme ve istihdam oranlarda yer 

almaktadır. Referandum sonuçlarından hemen sonra açıklanan büyüme ve istihdam 

rakamlarında, 2009 son çeyreğinde başlayan büyümenin hız kesmeden devam ettiği 

ve buna bağlı olarak işsizlik oranlarının düştüğü görülmektedir.
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2008 İlk Yarı 2009 İlk Yarı 2010 İlk Yarı

Büyüme (%) 4,8 -11,1 11

Sanayi Üretimi Değişimi (%) 6,1 -18,8 15,6

Enflasyon (%, Ortalama) 10,6 5,7 8,4 (8,3)

DİBS Faizi (Haziran Ort.) 18,3 13,8 8,5 (8,0)

TCMB Gecelik Borç Alma Faizi (%) 16,25 8,75 6,50 (6,25)

USD-TL Paritesi (30 Haziran) 1,22 1,53 1,58 (1,50)

İşsizlik Oranı (%, Haziran) 9,4 13 10,5

Bütçe Açığı (Milyar TL) -1,9 -23,2 -15,4 (-14,4)

Kamu Borç Stoku (Milyar TL) 348,2 409 458,9

Cari Açık (Milyar USD) -27,9 -7,4 -28,7

İhracat (Milyar USD) 72,9 51,4 58,4

İthalat (Milyar USD) 101,7 59,5 79,3

(Kaynak: Mahfi Eğilmez, 19 Eylül 2010, Radikal)

Ekonomide müspet gelişmeler yukarıdaki verilerden açıkça görülebilmektedir. Bu 

verilerden en önemlisi, ekonomik büyüme rakamlarıdır. 2009’un ilk yarısında %11,1 

küçülen Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk yarısında % 11’lik büyüme ile dünya üçüncüsü 

olmuştur. Bu dönemin diğer verileri de dikkat çekici başarıları göstermektedir: Faiz 

oranları %13,8’den 8,5’a, işsizlik %13’den 10,5’a, bütçe açığı %23,2’den 15,4’e düşmüş-

tür. İhracat 2009’un ilk yarısında 51,4 milyar dolarken, 2010’un ilk yarısında 58,4 milyar 

dolara; ithalat 59,5 milyar dolardan 79,3 milyar dolara çıkmıştır. 

Büyüme ve istihdam oranlarındaki artışın iktidardaki partiye toplumsal desteği genel 

olarak arttırdığı düşünülürse, anayasa değişiklik paketinin ardındaki desteği anlamak 

daha da kolaylaşmaktadır.7 Ekonomideki büyüme hızının ve istihdamdaki artışın dış 

ödemeler dengesinde bir problem yaratmadan 2011’deki genel seçimlere kadar ne 

ölçüde devam edeceği, önümüzdeki dönemde siyasi tabloya etki edecektir. 

AK PARTİ: DEĞİŞİMİN SİYASİ TEMSİLCİSİ

AK Parti, anayasa değişiklik paketi üzerindeki tartışmalarda, TBMM’deki müzakereler 

ve referandum sürecinde inisiyatif alan bir siyasi aktör olarak temayüz etmiştir. Bu-

radaki inisiyatifin sebepleri, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere HSYK ve yüksek 

yargı kurumlarının AK Parti’yi kendilerine siyasi cevap vermeye mecbur eden siyasete 

müdahale kararlarında aranmalıdır. Keza, bu meyanda inisiyatifi tamamen AK Parti’ye 

terk eden muhalefet partileri CHP, MHP ve BDP’nin stratejik hatalarını da burada zik-

retmek gerekmektedir.

7.  Ekonomik gelişmelerin siyasete AK Parti açısından müspet etkilerinin ele alındığı bir çalışma için bkz. 
Süleyman Yaşar, Derin Ekonomi, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2010
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Bu süreçte 
muhalefet 
tarafından 

TBMM’de tecrit 
edilen AK Parti’nin 

üzerinde kurulan 
yoğun baskıyla 

hata yapması, 
parçalanması ve 

paketi TBMM’den 
geçiremeyecek 

ölçüde grubuna 
hâkim olamaması 

beklenmiştir. 

AK Parti, 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra uzlaşma adına seçmenlere taahhüt 

ettiği yeni ve sivil anayasa projesini belirsiz bir zamana erteleyip, bürokratik vesayet 

kurumlarını rahatsız etmemeye özen göstermiştir. Mamafih bürokratik vesayet ku-

rumları gerçekçi bir siyasi tahlil yapabilme kabiliyetlerini kaybedecek kadar toplum-

dan koptukları için, bu uzlaşma çabalarını doğru okuyamamışlar tam aksine bir zaaf 

olarak görmüşlerdir. Bu süreçte AK Parti, yeni ve sivil anayasa çalışmalarında ısrar et-

mek yerine, MHP’nin başörtülü öğrencilerin öğrenim hakkına yönelik kısmi anayasa 

değişikliği teklifini kabul etmiştir. Her ne kadar bu MHP açısından karşı çıkamayacağı 

bir konunun, muhtemel anayasa değişikliği teklifinden ayrılması bakımından akıllıca 

bir hamle olsa da, AK Parti açısından bu hamlenin daha başından itibaren siyasi akla 

uygun olduğu tartışmalıdır.

AK Parti, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde olduğu gibi daha geniş kesimlerin ittifakı-

nı tesis edip, tamamen yeni ve demokratik anayasa için destek alabilecekken, belli 

seçim bölgelerindeki en yakın rakibinin kendisine yönelik stratejik hamlesine teslim 

olmuştur. Başörtüsüne yönelik düzenleme, laik/ulusalcı cephede reaksiyoner bir to-

parlanmaya ve yargı bürokrasisinin harekete geçmesine yol açmıştır. Anayasa değişik-

liği Anayasa Mahkemesi tarafından yetki aşımıyla esastan incelenerek iptal edilirken, 

üstüne AK Parti’ye laiklik karşıtı faaliyetlerin odağı olmak iddiasıyla kapatma davası 

açılmıştır. Böylece 27 Nisan 2007 e-muhtırasına benzer bir yargı muhtırası veya müda-

halesinin gölgesi siyasetin, AK Parti’nin ve TBMM’nin üzerine düşmüştür. AK Parti bu 

şartlar altında siyaset yapma durumunda bırakılırken, yargı müdahalelerine bir cevap 

verme gerekliliği anayasa değişikliğini bir kez daha masaya taşımıştır. Bu, sınırları çok 

iyi tayin edilmesi gereken siyasi bir hamlesiydi. Çünkü AK Parti için yeni bir parti ka-

patma davasından, yapılan yeni anayasa değişikliğinin yeniden iptal edilmesine kadar 

uzanan ciddi riskler söz konusuydu.8 AK Parti bu riskleri TBMM’deki uzlaşmayla aşa-

mayacağını anlayınca, referandum yoluyla ihtilafı yeniden halkın önüne götürmeye 

karar verdi. Böylece AK Parti yeniden, değişim ve demokratikleşme isteyen toplumsal 

kesimlerin siyasi temsilcisi olmak ve bu ittifakın desteğini siyasi güce dönüştürmek 

imkânına sahip olacaktı.

Bu süreçte muhalefet tarafından TBMM’de tecrit edilen AK Parti’nin üzerinde kurulan 

yoğun baskıyla hata yapması, parçalanması ve paketi TBMM’den geçiremeyecek ölçü-

de grubuna hâkim olamaması beklenmiştir. Hatta başlangıçta paketin içinde yer alan 

partilerin kapatılmasının zorlaştırılmasına yönelik madde, gereken çoğunluk temin 

edilmediği için paketten düşmüştür. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan bu 

noktada tarihi bir liderlik göstererek grubun kararına saygı gösterdiklerini beyan ede-

rek parti grubunun yola devam etmesini sağlamıştır. Böylece AK Parti Grubu beklenen 

ölçülerde fire vermeyerek paketi TBMM’den geçirmeyi başarmıştır. 

8.  AK Parti’nin yasal ve meşru kabul edilmediği, bürokratik vesayet anlayışını temsil eden bir değerlendirme 
için bkz. Coşkun San, “Yasallık ve Meşruluk Açısından AKP”, AKP Kitabı, (içinde, De: İlhan Uzgel- Bülent Duru, 
Phoenix Yay, Ankara, 2009, s.126-138. 
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Meclisteki baskının yanı sıra demokratik açılım ve terör marifetiyle AK Parti tabanın-

dan siyasi mühendislikle koparılmaya çalışılan toplumsal kesim, yerinden kopmamış-

tır. Bütün tazyiklere rağmen AK Parti’nin 3 Kasım 2002’deki oy oranının altına düşme-

yeceğinin görülmesi, muhalefetin moralini ve stratejisini bozmuş, demokratik açılımın 

ve terörün tartışılması, beklenenin ötesinde AK Parti tabanında değil CHP, MHP ve 

BDP tabanında hareketlenmelere ve kopmalara yol açmıştır.

Paket ve Uzlaşma

AK Parti’nin, anayasa değişikliği konusunda diğer partilerle uzlaşmak için çaba sar-

fettiğini söylemek mümkündür. Esasen AK Parti daha önce sekiz anayasa değişiklik 

paketini TBMM’den geçirmiştir. 22 Temmuz 2007 seçimlerinin ardından AK Parti bilim 

adamlarından oluşan bir heyete sivil ve yeni bir anayasa taslağı hazırlatmıştır. Bu tas-

lak metin kamuoyunda tartışılırken, muhalefet müzakereler için zemin oluşturabile-

cek bu taslağı konuşma ve görüşmeye yanaşmamıştır. 

Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBMM’nin anayasa yapamayacağını, bir 

kurucu meclis iradesine ihtiyaç olduğunu söylemiştir. Baykal’ın bu konudaki tutumu-

nu şu açıklaması özetlemektedir: “Ya Kurtuluş Savaşı yaparsın yeni bir devlet kurarsın; 

ya da ihtilal yaparsın, idamı göze alırsın, o zaman yeni Anayasa yaparsın.” Bu şekil-

de kapıları kapayan Baykal, daha sonra karşı oldukları 3 maddeyi ayırırlarsa, paketin 

kalan kısmını Meclis’te beraberce kabul edebileceklerini söylemiş; AK Parti bu teklifi 

kabul edebileceğini açıklayınca da 3 konu etrafındaki 11 maddenin paketten çıkarıl-

ması istenmiştir. AK Parti, CHP’nin bu teklifini değişimin savsaklanması, ertelenmesi ve 

sulandırılması olarak değerlendirmiştir. MHP yetkilileri ise, AK Parti heyetiyle anayasa 

değişiklik paketini görüşmeyeceklerini, bu konudaki ziyarette AK Partililerin “çaylarını 

içip gideceklerini” ilan etmişlerdir. MHP, daha sonra bir komisyon oluşturularak yapı-

lacak hazırlıkların yeni seçilecek TBMM’ye bırakılması gerektiğini açıklamıştır. BDP ise 

mevcut paketi yeterli görmeyerek anayasa değişikliğine karşı çıkmıştır. AK Parti bu 

halde, milletvekilleriyle tesis edilemeyen uzlaşmanın, milletin kendisinde aranmasını 

tercih etmiştir.

Referandum Sürecini AK Parti Lehine Etkileyen Gelişmeler 

Süreç içerisinde referandum sonuçlarına da tesir edecek üç mühim gelişme yaşanmıştır. 

Birinci gelişme, AK Parti hükümetinin dış politika performansının sınandığı iki olayda 

gösterdiği başarı ile ilgilidir. Bu gelişmelerin ilki, Gazze’ye insani yardım götüren Mavi 

Marmara gemisine karşı İsrail Ordusunun gerçekleştirdiği katliamdır. AK Parti hükü-

meti bu kriz karşısındaki başarılı bir performans sergilemiştir. Keza nükleer enerjiyle 
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Mahkemesi’nin 
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AK Parti’nin elini 
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ilgili yaşanan kriz dolayısıyla İran’a uygulanmak istenen ambargoya Türkiye’nin karşı 

çıkması da referandum sürecine tesir eden bir başka dış politika hadisesidir. . Bu ge-

lişmelerin, bilhassa Saadet Partisi tavan ve tabanı ile partisiz radikal İslamcıları ‘Evet’ 

seçeneğine yönelttiği söylenebilir.

İkinci gelişme, anayasa değişiklik paketinin iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine 

götürülmesiyle yaşanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin yükselen ağır eleştiriler ve kara-

rın siyasi sonuçlarını hesap ederek paketin esasına tesir etmeyecek kısmi iptali, pake-

tin ve AK Parti’nin elini güçlendirmiştir. Mütereddit ‘Evet’çilerin önünü açan bu karar, 

‘Hayır’cıları tereddüde sevk etmiş ve yargı vesayetinin güç kaybettiğini göstermiştir. 

Güç kaybı, yargı vesayetini kaldırmak isteyen toplum kesimlerini teşvik ederken, ve-

sayetin siyasi ortaklarını ise halkı ikna etmek mecburiyetiyle karşı karşıya bırakmıştır. 

Halkı ikna etme mecburiyetini hisseden CHP’nin yenileşme ve demokratikleşme çıkış-

larına iten sebeplerin arasında, yargı vesayetinin zayıflaması da bulunmaktadır.

Üçüncü gelişme, referandum öncesi Ağustos başında toplanan YAŞ atamalarında 

hükümetin mevzuatta kendisine tanınan yetkiyi kullanmakta ısrarcı olmasıdır.� YAŞ 

kararlarının askeri bürokrasinin değil, AK Parti Hükümeti’nin istediği gibi şekillenmesi 

ve bu gelişme karşısında CHP ve MHP’nin demokratik sivil otorite yerine askeri bürok-

rasiyi tercih etmesi 27 Nisan’ın hatırlanmasına ve benzer bir sendromun yaşanmasına 

yol açmıştır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’yi askerlerin işine burnunu 

sokmakla suçlaması, AK Parti’nin siyasi hamlelerinin karşı cephede nasıl hesap hatala-

rına ve taktik tutarsızlıklara yol açtığını göstermesi bakımından manidardır. YAŞ son-

rası yapılan anketlerde ‘Evet’ oylarındaki artış ve PKK’nın YAŞ sonrasında eylemsizlik 

kararı alması bu meyanda kaydedilmedir.

AK Parti’nin ‘Evet’ Gerekçeleri

Anayasa değişiklik paketi hakkında siyasi partilerin hazırladığı kitapçıklar içinde en 

kapsamlısı AK Parti’nin hazırladığı Anayasa Değişiklik Paketi ile İlgili Sorular ve Cevaplar 

adlı kitapçıktır. AK Parti’nin referandum kitabı; giriş, bireysel hak ve özgürlükler, yargı 

ile çalışma hayatı ve ekonomi şeklinde dört bölümden oluşuyor. 

Kitabın ‘Sunuş’ yazısında AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

Anayasa’da yapılan bu değişikliklerin yeterli olmadığını ancak diğer değişikliklere kapı 

açacak önemli bir adım anlamına geldiğini ifade ediyor. Erdoğan, değişim ve demok-

rasi taleplerinin taşıyıcısı parti olma iddiasını vurguluyor ve anayasa değişikliğini daha 

büyük reformlar için bir başlangıç olarak takdim ediyor. Bu şekilde Erdoğan, seçmen-

lerinin ötesinde, daha fazla değişim ve demokrasi isteyen çevreleri de ‘Evet’ yönünde 

motive etmeyi amaçlıyor (s.7-9).
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‘Giriş’ bölümünde, anayasa değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu, diğer partilerle 

uzlaşma çabaları, paketin neden seçim sonrasına bırakılmadığı, paketin bir bütün ha-

linde oylanma sebepleri ele alınıyor. 1982 Anayasası’nın anti-demokratik karakteri do-

layısıyla yeni bir anayasaya, bu mümkün olmazsa bazı temel konularda kısmi anayasa 

değişikliğine ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Buna göre, 26 maddelik anayasa deği-

şiklik paketi, 1982 Anayasası’ndaki en önemli ve köklü değişikleri içermektedir. Ayrıca 

2011 genel seçimlerinde halkın destek vermesi halinde iç tutarlığı olan, bireyi devlet 

karşısında daha özgür ve güçlü kılacak yeni bir anayasanın AK Parti’nin gündeminde 

olduğu söylenerek, bu değişiklikleri yetersiz görenlere bunların devamının geleceği 

hatırlatması yapılıyor. 

Kitapçığa göre bu değişiklikle AK Parti öncelikle şunları amaçlamaktadır;

•	 Temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının anayasal seviyesini genişletmek, güçlendir-

mek ve çeşitlendirmek,

•	 Demokratik standartları yükseltmek,

•	 Hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını güçlendirmek,

•	 Siyasal alanı yeniden tabii sınırlarına kavuşturarak etkinleştirmek (s.14)

Paket, bireysel hak ve özgürlüklerde önemli iyileştirmeler sağlıyor. Dezavantajlı kadın-

lar, çocuklar, engelliler, şehit dul ve yetimleri, gaziler gibi birçok kesim bu değişiklikler 

sonucunda pozitif ayrımcılıkla avantajlar elde edecektir. Kişisel verilerin korunması yö-

nündeki değişiklikle fişleme sona ererken, vatandaşların özel hayatı korunabilecektir. 

AİHS’e aykırı olarak vergi borcu yüzünden yurtdışına çıkış yasağı konulan işadamları, 

bu değişiklikle yurt dışına çıkabilecek, yurt dışına çıkış yasağı, ancak mahkeme kara-

rıyla konulabilecektir. Paket kapsamında yer alan Kamu Denetçiliği Kurumu ile idare-

nin her türlü işleminden dolayı haksızlığa uğrayan vatandaşlar, haklarını arayacakları 

yeni bir denetim yoluna kavuşmuşlardır. Böylece birçok demokratik ülkede bulunan 

bir hak arama yolu, Türkiye’de de hayata geçecektir. Anayasanın geçici 15.maddesinin 

kaldırılmasıyla 12 Eylül 1980 darbesini yapanların yargılanmasının da yolu açılmıştır.

Anayasa değişiklik paketinin omurgasını oluşturan yargıya ilişkin düzenlemelerle kuv-

vetler ayrılığına uygun şekilde yargının, kendi sınırlarına çekilmesi hedeflenmektedir. 

İdarenin yargı denetiminin yerindelik denetimine dönüşmemesi için yapılan düzenle-

me ile “kamu yararı” adı altında yargının idarenin yerine geçmesi engellenmek isten-

mektedir. AK Parti’nin bu konudaki hassasiyeti şöyle ifade edilmektedir: 

Yargının kendisini, milletin iradesinden aldığı yetkiyle kanun koyucu olarak gö-

rev yapan TBMM yerine koyması da, kendisini yürütmeden sorumlu hükümetler 

ve ona bağlı olarak çalışan icracı organlar yerine koyması da kuvvetler ayrılığı 

prensibine aykırıdır. Bu durum, ülkeyi ‘hâkimler devleti’ olmaya götürür ki, kabul 

edilemez. (s.40)

Değişiklik paketinin kabulü ile birlikte askeri mahkemelerin görev alanı daraltılmış ve 

askeri yargının “askeri hizmetin gerekleri” gibi hukuk dışı kriterlerle karar vermesinin 
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önüne geçilecektir. Pakette Anayasa Mahkemesi ve HSYK’nın atama usulleri değiştiril-

miştir. Çalışma hayatıyla ilgili iyileştirmelerin yanında, AK Parti iktidarında düzenli ola-

rak toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey, anayasa değişikliğiyle birlikte artık anayasal 

güvence altında toplanacaktır. 

AK Parti, anayasa değişikliğiyle hukuk devleti istikametinde yaşanan gelişmenin siyasi 

ve iktisadi istikrara yansıyacağı, yatırımcılar önünü görebilecekleri ve bu şekilde sağla-

nan ekonomik gelişmeden bütün toplumun istifade edebileceği üzerinde durmaktadır.

Adalet ve Kalkınma Partisi, ‘Evet’ demek için kırk neden sayarken bu nedenlerin dikkat 

çeken bazı maddeleri şunlardır: 

•	 Mahkemelerin kendisini halkın iradesiyle seçilen hükümetlerin yerine koyamamasına 

Evet demektir.

•	 Yargı bağımsızlığını güçlendirmeye ve yargı tarafsızlığını sağlamaya Evet demektir.

•	 HSYK’nın kuruluşu ve işleyişinde kaplı devre sistemine son vermeye Evet demektir.

•	 HSYK’nın yapısını, hukuk sistemi oturmuş ülkelerdeki standart ve yapıya yükseltmeye 

Evet demektir.

•	 12 Eylül Darbe Anayasası’nın kısmen de olsa değiştirilmesine Evet demektir.

•	 Demokratik standartların ve hukuk devleti anlayışının yükseltilmesiyle daha çok ulusla-

rarası sermaye girişine Evet demektir.

•	 Demokratik standartlarla büyümeyi doğru orantılı hale getirmeye Evet demektir.

•	 İnsanları, ekmekle özgürlük arasında tercihe zorlayan anlayışa son vermeye Evet de-

mektir.

•	 Kanuni formalitelerin ve keyfi kararların, zenginlik ve refahı arttıracak ekonomik kararla-

rı boğmasına mani olmaya Evet demektir.

•	 Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçmeye Evet demektir.

•	 Gücün kanunundan, kanunun gücüne geçişe Evet demektir. (s.96-99)

AK Parti’nin ‘Evet’inin Siyasi İmkân ve Maliyeti

AK Parti’nin referandumdaki ‘Evet’ gerekçeleri, 1961 Anayasası’yla başlayan ve 1982 

Anayasası’yla pekişen bürokratik vesayetin tasfiyesi yönünde kararlılığını ifade etmek-

tedir. AK Parti, 1961 sonrası merkez sağ partilerle, bürokrasi ve bilhassa yargı bürok-

rasisi arasında gelenekselleşen gerginliğin aşılması yönünde merkez sağ bir duyarlılı-

ğa sahiptir. Sorunun bu tarihi köklerinin yanında, yüksek yargı kurumlarının, bilhassa 

2007 Cumhurbaşkanlığı krizinden sonra artan ölçüde siyasete müdahalelerinden kay-

naklanan güncel bir boyutu da vardır. TBMM’nin 411 oyla kabul ettiği eğitimde eşitlik 

hakkına ilişkin anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykı-

rı olarak esastan görüşülerek iptal edilmesi ve bu değişiklik de gerekçe gösterilerek AK 

Parti’ye kapatma davası açılması da bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

Anayasa Mahkemesi’nin AK Parti’yi kapatma kararı al(a)maması, siyasetteki güç den-

gesi bakımından önemli bir gösterge olsa da, bu davanın AK Parti üzerinde travmatik 
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bir etkisi olmuştur. Bunun sonucunda AK Parti’nin bu etkiyi üzerinden atmak ve yargı 

vesayetine siyasi bir cevap verebilmek maksadıyla yargıya yönelik bir reforma yönel-

mesi elzem hale gelmişti. AK Parti, referanduma taşıdığı anayasa değişiklik paketiyle 

yargının siyasete müdahalesine siyasi bir cevap vermiş olmaktadır. Ayrıca AK Parti re-

ferandum yoluyla sekiz yıldır iktidarda olmanın getirdiği yıpranmanın dezavantajını 

en aza indirerek, yargı ve bürokrasinin iktidarına karşı muhalefet etmenin avantajla-

rından da yararlanabilecektir. Muhalefeti ise yargı ve bürokratik iktidarla özdeşleştire-

rek, onları bu iktidar yıpranmasına ortak edebilecektir.

AK Parti muhalefetin stratejik hatasıyla kendi öngördüğü zaman ve şartlarda muha-

lefeti bir “muharebeye” ikna ederek, daha başlangıçta oyuna kuvvetli başladı. Bu de-

ğişikliği yeterli görmeyen toplumsal kesimleri “Bu daha başlangıç, kapının açılması 

sayılır; asıl değişiklikler bundan sonra yapılacak” gerekçeleriyle ikna ederek ittifak sis-

temini genişletmiştir. 2011 seçimlerinden sonra yeni ve sivil bir anayasa vaat eden AK 

Parti, genel seçimlere kadar devam edecek bir siyasi malzemeye sahip olmuştur. Bu 

şekilde anayasa değişiklik paketini ve yeni anayasayı isteyen kesimlerin AK Parti’yi ge-

nel seçimlerde de destekleyebilecekleri bir yol açılmıştır. Referandumdan çıkan ‘Evet’ 

kararı bu yönüyle de, AK Parti için siyasi bir kazanımdır.

CHP’nin yenileşme ve demokratikleşme istikametindeki değişimi devam eder ve tu-

tarlı bir zemine oturursa, AK Parti ile CHP’nin işbirliğiyle seçim öncesinde temel konu-

larda müşterek bir reform ve Kürt Sorununun çözümünde müşterek bir tavır yakalana-

bilir. CHP, AK Parti’yi bu yönde zorlarsa, hem kendi inandırıcılık sorununu aşabilir hem 

de demokratikleşme ve değişim bahsinde AK Parti’nin siyasi tekelini sona erdirebilir.

Referandum Sonuçları ve AK Parti

Referandum sonuçları Anayasa değişiklik paketinin, muhalefet tarafından AK Parti 

hükümetinin güven oylamasına dönüştürülmesi bağlamında ele alındığında, hükü-

metin güvenoyu aldığı söylenebilir. AK Parti’nin %58 nispetinde bir ittifakı temin ede-

rek referandumu sonuçlandırması, açık bir başarı olarak değerlendirilmelidir. Yüksek 

katılım ve güçlü ‘Evet’, AK Parti’nin genel seçimlere daha rahat ve favori parti olarak 

girmesini temin edecektir. Referandum sonuçları, AK Parti’nin halen tek başına hükü-

met kurabilecek bir desteğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu başarının ardındaki 

faktörlere bakılırsa, AK Parti’nin 2011 seçimlerindeki muhtemel performansı da tah-

min edilebilir.

Her şeyden evvel AK Parti, bir liderlik veya genel başkanlık sorunu yaşamamaktadır. 

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin karizmatik bir lideri olarak top-

lumda kabul görmektedir. Erdoğan güçlü bir toplumsal desteğin yanında, muhale-

fetin odaklandığı siyasi bir figür olarak siyaseti tayin edici bir konumdadır. Erdoğan 

CHP’nin 
yenileşme ve 
demokratikleşme 
istikametindeki 
değişimi devam 
eder ve tutarlı bir 
zemine oturursa, 
AK Parti ile 
CHP’nin işbirliğiyle 
seçim öncesinde 
temel konularda 
müşterek bir 
reform ve Kürt 
Sorununun 
çözümünde 
müşterek bir tavır 
yakalanabilir. 
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AK Parti açısından 
önemli bir 

başka faktör, 
Türkiye’de değişim, 

yenilenme ve 
demokratikleşme 
isteyen toplumsal 

dalganın siyasi 
temsilcisi olmaya 
devam etmesidir. 

bu karizmatik niteliğinin yanında, partisinin siyasi kampanyasını tek başına yüklenen 

bir temsil gücüne ve dinamizme sahiptir. Muhalefet partilerinin liderleriyle mukayese 

edildiğinde de Erdoğan’ın liderlik vasfı açık ara önde görünmektedir. 

AK Parti açısından önemli bir başka faktör, Türkiye’de değişim, yenilenme ve demok-

ratikleşme isteyen toplumsal dalganın siyasi temsilcisi olmaya devam etmesidir. AK 

Parti, siyasi tartışma ve kutuplaşmanın bu hatta geliştiği durumlarda, daha çok motive 

olabilmekte ve başarılı sonuçlar alabilmektedir. Bu bakımdan AK Parti’nin bu istika-

mette oluşan “reformcu parti” hüviyetinin gereğini yapmaya devam etmesi gerek-

mektedir. Ancak bu gereklilik, AK Parti’nin tabanının ve ideolojisinin bir yönünü teşkil 

eden muhafazakârlıkla dengelenerek hayata geçirilmelidir. Çünkü reformların parti 

teşkilatı ve tabanına kabul ettirilerek hayata geçmemesi durumunda, 2009 mahalli 

idareler seçimlerinde ve demokratik açılımda Habur görüntüleri sonrasında yaşanan 

reaksiyonların tekrarlanması mümkündür. 

Bu bakımdan referandum sonuçlarının, sadece demokratik açılımın desteklendiği şek-

linde yorumlanması eksik olacaktır. Desteklenen, açılımın Habur sonrasında konsolide 

edilen kısmıdır. Bu bakımdan AK Parti’nin siyaseten demokratikleşme çizgisinde ısrar 

etmesi, kendisini destekleyen taban ve misyonu itibarıyla yerinde olacaktır. Fakat de-

mokratikleşmenin ve reformların, strateji ve taktiklerinin hakla ilişkiler faslıyla beraber 

daha çok çalışılması isabetli olacaktır. Bu bağlamda Kürt Açılımı ve Kürt Sorununun 

çözümü yönündeki inisiyatif, hem AK Parti’nin hem de Türkiye’deki demokratikleşme 

hareketinin geleceğine tesir edeceği ölçüde bir özen ve hassasiyetle ele alınmalıdır.

AK Parti’nin referandum öncesinde ve sonrasında, “Yetmez ama Evet” çizgisine atıfta 

bulunarak yeni ve sivil anayasa yapılacağı vaadini tekrarlaması, 2011 seçimlerinde de 

AK Parti’nin yenilenme, değişim ve demokratikleşme misyonunu devam ettireceğini 

göstermektedir. AK Parti, Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olmasıyla CHP’den de destek 

bulabilir. Kılıçdaroğlu ve CHP, Erdoğan ve AK Parti’nin bu alandaki yalnızlık avantajını 

elinden almak için dahi olsa, bu yöndeki açılım ve çizgisini devam ettirirse, bunun 

siyasi sonuçları 2011 seçimleri ve sonrasında siyaseti etkileyecektir. Bu etkinin sanıl-

dığı gibi AK Parti’nin oylarını azaltmak yerine, AK Parti’nin daha inandırıcı olması du-

rumunda veya CHP’nin desteğiyle vaatlerini hayata geçirebileceği ihtimalinin güçlen-

mesi halinde AK Parti’yi daha da güçlendirmesi pekâlâ mümkündür.

Referandum sonuçlarıyla hayata geçecek anayasa değişiklikleri, bürokratik vesayet 

sisteminin tasfiyesi bakımından hayati önemdedir. Bu değişikliklerin hayata geçmesi 

için çıkarılacak yeni yasaların, değişikliklerden umutlanan ve endişelenen toplumsal 

kesimleri ne ölçüde tatmin edeceği AK Parti’nin inandırıcılığı ve arkasındaki toplumsal 

desteğini etkileyecektir.

AK Parti, referandum sonuçları ve ekonomik verilerin iyileşmesiyle yeniden “istikrar”ı 

temin eden bir siyasi aktör haline gelmiştir. Esasen AK Parti uzun bir süredir, siyasi 
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ve iktisadi istikrarı temsil eden bir aktör olarak öne çıkmaktadır. İstikrarın bir değer 

olarak, 2011 seçimlerinde AK Parti hanesine yazılması mümkündür. İstikrar unsuruna 

bağlı olarak değerlendirilebilecek bir başka unsur da, ekonomik büyüme ve istihdam-

da artış olarak özetleyebileceğimiz ekonomideki olumlu gelişmelerdir. Anayasada ya-

pılmış olan değişiklik, bu meyanda yargı bürokrasisinin siyasete ve ekonomiye keyfi 

müdahalesini engelleyecektir.

Referandum sonuçlarının dış politika üzerinde de etkileri olacaktır. Evet desteği AK 

Parti için, İsrail’le gerilen ilişkiler ve İran’ın nükleer politikası konusunda ABD çizgisin-

den uzaklaşmadan kaynaklanan baskılar karşısında bir rahatlama sağlayacaktır. AK 

Parti’nin 2011 seçimlerinde de tek başına iktidar olacağı beklentisi, bu problemlerin 

AK Parti ile çözülmesi mecburiyetini ve dolayısıyla AK Parti üzerindeki baskının azal-

masını beraberinde getirecektir.9

Referandum sonuçlarının belli olduğu akşam AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan 

Erdoğan’ın yaptığı teşekkür ve değerlendirme konuşması, referandumdaki siyasi tan-

siyonu düşürmeye ve kutuplaşmayı azaltmaya çalışan yönüyle dikkate değer bir ko-

nuşmadır. Erdoğan referandum sürecindeki tartışmalardan dolayı kırdıklarından özür 

dilemiş, ‘Evet’, ‘Hayır’ ve ‘Boykot’ gruplaşmalarını anlamaya çalıştığını göstererek bütün 

tarafları teskin edici bir konuşma yapmıştır. Bu nedenle konuşma, 22 Temmuz 2007 

seçimleri sonrası yaptığı aynı istikametteki konuşmasına atıfla “ikinci balkon konuş-

ması” olarak adlandırılmıştır. Referandumdan sonra yapılan AK Parti MKYK’sındaki de-

ğerlendirme toplantısında %58’den çok %42’yi anlamaya yönelik raporlar istenmesi 

ve ’Hayır’ cephesine yönelik sahil açılımından bahsedilmesi de kayda değerdir.

AK Parti’nin demokratikleşme hamlelerine devam etmesi elzemdir. Alevi nüfusun ve 

Romanların yoğun olduğu bölgelerdeki ‘Hayır’ oylarının fazlalığı, AK Parti’nin bu ko-

nudaki çalışma ve hazırlıklarını engellememelidir. Her şeyden önce referandumla ço-

ğunluğun yönetme hakkı konusunda ilerleme kaydedilmişken, bu hakkın diğer yüzü 

olan azınlık haklarının garanti altın alınmasında problemler yaşandığı unutulmamalı-

dır. Dolayısıyla çoğunluğun yönetme hakkında sağlanan ilerlemeyle eşzamanlı olarak 

azınlıkların hak ve hürriyetlerinde de ilerlemeler sağlanması, AK Parti’nin “ileri demok-

rasi” anlayışının samimiyeti bakımından önemli bir gösterge olacaktır. Bu açılımlar, 

%42’nin endişe ve korkularının giderilmesi bakımından da anlamlı olacaktır. Keza AK 

Parti, YÖK ve zorunlu din dersleri gibi konularda yapacağı özgürlükçü düzenlemelerle 

siyasi kutuplaşmaları azaltıcı bir yol da izleyebilir. CHP’nin asker-sivil ilişkileri, laiklik, 

türban ve Kürt Sorununda işaretlerini verdiği açılımlarla beraber düşünüldüğünde AK 

Parti ve CHP, yeni anayasanın yolunu açabilecek bir işbirliği alanı yaratabilirler. Bu alan, 

Kürt sorununun çözümü için de kullanılabilir.

9.  Ömer Taşpınar, “Referandum ve ABD”, Sabah, 13.09.2010, “Referandum ve ABD(2)”, Sabah, 20.09.2010,; 
Yasemin Çongar, “Batı EVET’ten Memnun”, Taraf, 15.09.2010 ; Cengiz Çandar, ”İçte-Dışta ‘Evet’in Bereketi”, Referans, 
11.10.2010; Murat Yetkin, “Referandum, Dış Politika, İsrail, İran”, Radikal, 23.09.2010; Semih İdiz “Pandora’nın 
Kutusu Açıldı”, Milliyet, 13.09.2010; Beri Dedeoğlu, “Referandumun Dış Yüzü-l”, Star,15.09.2010, “Referandumun 
Dış Yüzü- ll”, Star, 17.09.2010.
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parti tabanını 
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arttırmıştır.

CHP: VESAYETİN SİYASİ TEMSİLCİSİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Referandum süreci, CHP’deki Genel Başkan değişikliğine denk düştü. CHP’yi yaklaşık 

20 yıldır otoriter bir şekilde yöneten Deniz Baykal bir kaset skandalını müteakiben isti-

fa etti. CHP’nin 29 Mart 2009 mahalli idareler seçimlerindeki performansıyla temayüz 

eden Kemal Kılıçdaroğlu, son dakikada örgüt üzerindeki hâkimiyetiyle bilinen CHP 

Genel Sekreteri Önder Sav’ın adayı olarak Genel Başkan oldu.10 Kemal Kılıçdaroğlu, 

Deniz Baykal’ın gitmesinin yarattığı umut dalgasıyla, CHP’de değişimi ve yenileşmeyi 

temsil eden bir markaya dönüştü. Bu istikametteki bazı çıkışlarının, ilk anda medyanın 

da katkısıyla, CHP’nin oylarında %5–6 nispetinde bir yükselme yaratması, bu proje-

nin tuttuğunu gösterdi. CHP, böylece 1970’lerdeki Bülent Ecevit’in efsanevi yükselişini 

örnek alan yoksulluk ve yolsuzluk söylemli popülizmi sivil, demokrat ve özgürlükçü 

çıkışlarla Kılıçdaroğlu üzerinden tekrar etmek istemektedir.

Referandum, Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP tarafından AK Parti karşıtlığıyla par-

ti tabanını genişletme imkânı olarak görülmüştür. Buna mukabil CHP rüzgârı, sağda 

CHP korkusu olan seçmeni etkilerken, AK Parti’yi büyüterek seçmeninin sadakatini 

arttırmıştır. Diğer yandan anayasa değişiklik paketine karşı çıkmak, Kılıçdaroğlu’nun 

demokratikleşme konusundaki samimiyetini de tartışmalı hale getirerek CHP’nin bü-

yümesine bir sınır çizmiştir. 

CHP, AK Parti’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıl(a)mamasından sonra laiklik 

üzerinde bir kutuplaşma siyasetinden vazgeçmişti. AK Parti’nin kapatılması için bir an-

lam ifade edecek bu kutuplaşmanın, siyaseten diğer partilerden çok AK Parti’ye yara-

dığı anlaşılmıştır. Kılıçdaroğlu’nun yıldızının da parladığı bu dönemde CHP, yoksulluk 

ve yolsuzluk söylemi yanında laiklik kutuplaşmasının etkisini ortadan kaldıracak mu-

hafazakârlara yönelik açılımlar başlatmıştır. CHP’ye çarşaflı üye alımından, zamanın 

Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Kutlu Doğum Haftası’nda yaptığı konuşmalara kadar 

birçok faaliyet bu kapsamda sayılabilir. Kemal Kılıçdaroğlu, başlamış olan bu politikayı 

devam ettirmektedir. Bu politikanın amacı, CHP’nin muhafazakâr seçmenlere ulaş-

masının yanında muhafazakâr seçmeni rahatlatarak AK Parti’de toplanmasına mani 

olmak ve partiye sadakatini azaltmaktır. 

Kılıçdaroğlu bu bağlamda CHP için şaşırtıcı gelebilecek çıkışlar yapmış, 27 Mayıs ve 

28 Şubat dâhil bütün darbeleri eleştirmiş, Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma 

Bakanlığına bağlanabileceğini söylemiştir. Bunun yanı sıra darbeye gerekçe yapılan 

“TSK’ya Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi” veren 35.maddenin değiştirilmesi için 

AK Parti’ye işbirliği teklifinde bulunmuş ve türban sorununu kendilerinin çözeceği-

10.  CHP’de genel başkan değişikliğinin vaat ettiği imkanlar değerlendiren çalışmalar için bkz. Hatem Ete,  CHP’de genel başkan değişikliğinin vaat ettiği imkanlar değerlendiren çalışmalar için bkz. Hatem Ete, 
“CHP’deki Değişim: Lider Değişimi mi, Siyaset Değişimi mi? ”, SETA Analiz, Haziran 2010; Ödül Celep, “Kılıçdaroğlu’s 
CHP: What Lies Ahead? ”, SETA Policy Brief, Temmuz 2010; Tanju Tosun, “CHP’de Genel Başkan Değişimi: Bildik 
Ezberler Bozulabilir mi?”, Stratejik Boyut, Sayı:8, Ağustos-Eylül-Ekim 2010, ss.77-81.
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ni beyan etmiştir. Ancak başörtüsü sorununu çözmek için 411 milletvekilinin oyuyla 

yapılan anayasa değişikliğini, içlerinde Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu CHP’li millet-

vekillerinin iptal ettirdiği hatırlanınca ortaya çıkan inandırıcılık sorununun kolayca aşı-

lamadığı görülmektedir. Kılıçdaroğlu’nun, Ağustos 2010 YAŞ toplantısında hükümetin 

kanuni yetkisini kullanması karşısında hükümeti askerin işine burnunu sokmakla suç-

laması, CHP’deki değişimin sınırlarını da göstermektedir. 

Aslında Kılıçdaroğlu ve CHP, değişim söyleminin inandırıcılığı ve AK Parti etrafındaki 

seçmenin çözülmesi için anayasa değişiklik paketini bir manivela olarak kullanabilir-

di. Deniz Baykal’ın partiyi soktuğu ‘Hayır’ angajmanı, Anayasa Mahkemesi’nin kısmi 

iptalinden sonra yumuşatılabilir, hatta kaldırılabilirdi. Ancak CHP’deki kuvvetli laikçi 

damar, referandum sonrası parti içi hesaplaşma ihtimali ve CHP’deki açılımın henüz 

yargının demokratikleşmesi noktasına gelmemesi sebepleriyle Kılıçdaroğlu’nun böyle 

bir hareket serbestine sahip olamadığı anlaşılmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun referandum-

daki çalışkan ve sert muhalefeti, CHP’nin oy oranındaki artışı konsolide edebilecektir 

ama bu daha geniş seçmen kitlelerine açılmasına muhtemelen yardımcı olmayacaktır. 

Daha da önemlisi, bu tarz bir muhalefet, sağ seçmeni AK Parti çatısı altına toplayaca-

ğı için rakibine hizmet eden bir kutuplaşmaya dönüşmektedir. Bu kutuplaşmanın bir 

başka zararı da CHP’nin koalisyon ortağı olarak düşünülen MHP’nin yeni güçlendiği 

yerlerde CHP, eskiden güçlü olduğu yerlerde AK Parti lehine oy kaybetmesidir. Bütün 

bu faktörler, 2011 genel seçimlerinde, CHP’nin işini zorlaştırmaktadır. 

CHP ‘Neye Hayır’ diyor?

CHP Neden Hayır kitapçığında AK Parti’nin 8 yıllık iktidarına dikkat çekerek, oylama-

yı bu dönemin güven oylaması olarak gördüğünü açıklıyor. Hayır gerekçeleri Genel 

Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla sunuş bölümünde şöyle anlatılıyor: “AKP 

yandaşları sekiz yılda siyaseti kullanarak zengin oldu. Halkın payına ise işsizlik ve yok-

sulluk düştü. Sekiz yılda AKP, bir talan ve baskı düzeni kurdu. Gün oldu devran döndü, 

iktidardan düşeceklerini görünce Yüce Divan korkusuna düştüler. Sonunda çareyi yar-

gıya kendi adamlarını atamakta buldular. Atasınlar ki Yüce Divan’a gönderildiklerin-

de, kendi adamları tarafından yargılansınlar. Bunun için de Anayasa’yı değiştirmeleri 

gerekiyordu.”(s.2)

CHP’ye göre, bu amaçla hazırlanan değişiklik paketinin Anayasa Mahkemesi ve HSYK 

atamalarına ilişkin olan ikisi dışındaki 26 madde “göz boyamak” amacıyla pakete ko-

nulmuştur. Üstelik bu 26 madde de gerekli demokratik öğelerden yoksundur. Amaç, 

yargıyı ele geçirmektir. AKP’nin darbelere ve 12 Eylül’e karşı olduğu iddiası da bir al-

datmacadır. AKP, hem 12 Eylül’ün mağduru olmamıştır hem de yapılan değişikliklerle 

12 Eylülcülerin yargılanması mümkün değildir. 
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CHP’ye göre, Anayasa değişiklik paketinde yer alan değişiklikler iyileştirmeler getir-

memektedir veya çok sınırlı iyileştirmeler getirmektedir. Bu değişiklikle 1982 Anayasa-

sı ilk defa değişiyormuş gibi bir hava verilmektedir. Halbuki 1982 Anayasası defalarca 

değiştirilmiştir. Bu değişiklik paketi, 12 Eylül Anayasasının anti-demokratik kurumları-

nı ortadan kaldırmamaktır. Örneğin YÖK ile ilgili bir düzenleme yoktur.

CHP, bu genel gerekçelerden sonra, paketteki maddelerin özgürlükleri genişletmedi-

ğine dair ayrıntılı gerekçeler sunmakta ve paketteki boşlukları sıralamaktadır. Örneğin, 

bu değişikliklerle memura tanınan toplu sözleme hakkının işçilerin sahip olduğu hak-

kın gerisinde kaldığını, kamu görevlilerine grev hakkının verilmediğini, kamu görevli-

lerinin Uzlaştırma Kurulu’nun verdiği kararı yargıya götüremediğini ifade etmektedir.

CHP, kadınlar ve özürlülerin haklarında yapılan değişikliğin iyileştirme getireceği iddi-

asına da karşı çıkmaktadır. CHP’ye göre, AK Parti kadın-erkek eşitliğine inanmamakta-

dır. Nitekim çocuklara karşı istismar ve şiddete son vermeye yönelik Türkiye’nin taraf 

olduğu uluslar arası sözleşmeler, değişikliklerden daha kapsamlı tedbirler öngörmek-

tedir. AKP bunları uygulamamakta, SHÇEK sorumluluğundaki çocuklara ve sokak ço-

cuklarına karşı gerekli tedbirleri almamaktadır.

CHP’ye göre, “Disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakılamaz” hükmü gerçek bir 

reform değildir. Türkiye’nin 2003’te iç hukukunun bir parçası haline gelen BM Siya-

si ve Medeni Haklar Sözleşmesi’ne göre herkes, adil yargılanma hakkına sahiptir. Bu 

hak çerçevesinde “uyarma ve kınama” cezalarının yargı dışında sayılması mümkün 

değildir. Nitekim bu yönde yargı kararları da mevcuttur. CHP, son olarak, AKP’nin re-

ferandumu halkı gerçek gündemi olan işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk sorunlarından 

uzaklaştırmak için yaptığını iddia etmektedir. Bu paket, sorunları çözmemekte ve siya-

si gerginliği arttırmaktadır. Anayasa değişikliği yargı bağımsızlığına son vermektedir. 

Pakete niye karşı çıkıldığını açıklayan bu gerekçelerden sonra, CHP anayasa değişiklik 

paketinin demokrasi için reddedilmesinden sonra yeni bir anayasa vaat etmektedir. 

CHP’nin ‘Hayır’ının İmkân ve Maliyeti

CHP’nin referandumdaki ‘Hayır’ gerekçeleri, CHP’nin paradoksunu da ifade etmekte-

dir. CHP vesayet rejiminin siyasi aygıtı hüviyetini terk edememekte; bu haliyle mu-

halefetteyken de, müesses rejimin savunucusu olarak kalmaktadır. Anayasa değişik-

lik paketinde CHP’nin en çok karşı çıktığı maddelerin yargıya ilişkin olması, CHP’nin 

yargı bürokrasisi ile geleneksel ittifakını yansıtmaktadır. Ancak asker-sivil bürokrasi-

nin tayin edici güç merkezi olmaktan çıkması ve referandumda halkın karar verecek 

olması, CHP’yi bu geleneksel politikasının ötesinde halkı ikna edecek bir pozisyon 

aramaya sevk etmiştir. Bu durum, CHP’nin çiçeği burnundaki Genel Başkanı Kemal 
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Kılıçdaroğlu’nun değişim misyonuna da uygun düşmüştür. Kılıçdaroğlu muhafazakâr 

ve Kürt seçmenlere ulaşabilecek açılımlar yapmaya çalışmıştır. Fakat bir yandan ye-

nileşme ve demokratikleşme vaat ederken, diğer yandan bu iddiayla hazırlanmış 

bir değişiklik paketine karşı çıkmak beraberinde bazı sorunlar getirmiştir. CHP’nin 

yeni pozisyonu gerçekten yenileşme ve demokratikleşme istikametinde bir geliş-

me mi, yoksa reformcu dalgayı kırmak veya yavaşlatmak için yapılan stratejik bir 

hamle, bir geri çekilmeyi mi ifade etmekte sorusu henüz ikna edici bir şekilde ce-

vaplanamamıştır.

CHP referandumdaki ‘Hayır’ gerekçesini AK Parti karşıtlığı üzerine inşa etmiş, AK 

Parti’nin yargılanmamak için yargıyı ele geçirmek istediği iddiasını ön plana taşıma-

ya çalışmıştır. Yargının demokratik ülkelerdeki pozisyonunu dikkate almayan CHP, 

Türkiye’deki vesayet sisteminin bir uzvu olarak yargının pozisyonunu korumasını sa-

vunmuştur. Pakette AK Parti tarafından reform niteliğinde olduğu söylenen diğer dü-

zenlemelerin ise içeriklerinin boş olduğu ileri sürülmüştür. 

Referandum Sonuçları ve CHP

Referandum sonuçları CHP içinde de sıkıntı ve tartışmalara yol açmıştır. AK Parti’nin 

güven oylamasına dönüştürülen referandumdan çıkan güçlü ‘Evet’, CHP’nin başarısız-

lığı olarak yorumlanmıştır. Referandumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

oy kullanamaması, CHP içi bir tartışmaya dönüşmüştür. Referandumdan hemen önce 

Genel Başkan olan, ilk defa AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’dan daha çok mi-

ting yaparak bir dinamizm sergileyen ve CHP’de değişim işaretleri veren Kılıçdaroğlu, 

bu süreçten sanılanın aksine zayıflayarak çıkmamıştır. Başarı Kılıçdaroğlu’na, başarısız-

lık önceki Genel Başkan Deniz Baykal’a11 veya CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve ekibi 

ile teşkilatlara fatura edilmiştir. Böylece Kılıçdaroğlu’na ve CHP’de değişim sürecine 

verilen kredinin devam ettiği görülmektedir.

Kılıçdaroğlu, bu havanın da etkisiyle CHP’de değişim denince akla ilk gelen isimlerden 

eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in Genel Başkan Yardımcılığına atanmasını, Sav’ın 

direncini aşarak gerçekleştirmiştir. Kılıçdaroğlu referandum sonrası CHP’nin iç tartış-

malarla boğulmasına izin vermemiş ve değişim sürecinin devam edeceğini gösteren 

önemli bir hamle daha yaparak dışa açılmaya çalışmıştır. AB vurgusu ve Avrupa sosyal 

demokratlarıyla temasın, CHP’deki değişime yeni bir ufuk vaat ettiği şimdiden söy-

lenebilir. Bu temaslar, CHP’nin AB ve Avrupa sosyal demokratlarıyla bozulan ilişkisini 

yumuşatmaktadır. Bunun yanında Avrupa’daki müttefikler ve AB şemsiyesi, CHP’nin 

AK Parti çoğunluğundan korkan seçmenini rahatlatacak ilişkiler ağını inşa etmektedir.

11.  Bu yönde isabetli bir değerlendirme için bkz. Murat Yetkin, “CHP’nin Hatası ve Faturası”,  Bu yönde isabetli bir değerlendirme için bkz. Murat Yetkin, “CHP’nin Hatası ve Faturası”, Radikal, 16.09.2010.
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Kılıçdaroğlu bu geziyle referandum sürecinde iki ileri bir geri düzeniyle ilerleyen deği-

şim ve demokratikleşme çizgisini devam ettireceğini göstermiş ve bu çizgiye AB boyu-

tunu eklemeyi başarmıştır. Kılıçdaroğlu bu gezi sırasında siyasete bulaşmayan cemaat-

lere saygısını belirtip laikliğin tehlikede olduğunu düşünmediğini söyleyerek CHP’nin 

bürokratik vesayetin dışında bir siyasi yol aradığını göstermiştir. Kılıçdaroğlu’nun bu 

değişim ve demokratikleşme çizgisini berraklaştırması, referandum sürecindeki açı-

lımların salt referanduma yönelik bir taktik olmadığını ortaya koymuştur. Kılıçdaroğlu 

şimdi dışa açılmanın sağladığı destek ve iradeyle yeniden CHP’nin içişlerine dönerek 

değişim ve demokratikleşme yönünde parti içine bir düzen vermeyi deneyebilir.

MHP: TAVANDAN VE TABANDAN FARKLI SESLER

Anayasa değişiklik paketinin müzakerelerinde ve referandum sürecinde MHP’nin po-

litikası, partinin tarihi, sosyolojisi ve önümüzdeki seçimlerdeki istikameti veçheleriyle 

dikkat çekmektedir. Asker-sivil bürokrasinin vesayet rejimi ve ideolojisindeki çözülme 

ve bu çözülmenin bir siyasi parti eliyle hızlanması, eski rejime göre oluşmuş siyaset 

anlayışına sahip siyasi parti ve siyasetçileri zora sokmuş durumdadır. Bu zorluk, en çok 

AK Parti-CHP kutuplaşması dışında üçüncü bir seçenek olmaya çalışan MHP üzerinde 

görülmektedir. Sadece söylem düzeyinde değil, kadro ve taban düzeyinde de MHP 

sıkışmış durumdadır. 

Bu paradoks, son olarak Nisan 2007’de başlayan Cumhuriyet mitingleri ve Cumhur-

başkanlığı krizinde, MHP’yi çok zor durumda bırakan bir makasın içine almıştı.12 Bir 

yanda merkezin diğer yanda çevrenin kutuplaşması MHP için, bir yanda büyük şehir-

lerle, Ege ve Marmara’da PKK şiddeti dolayısıyla partiye sempati duyan reaksiyoner ve 

laik “ulusalcılarla”, diğer yanda MHP’nin geleneksel tabanını oluşturan Sünnî hassasi-

yete sahip Orta ve Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgesindeki milliyetçiler arasındaki 

farklılıkları telif etme problemi yaratmıştır. MHP’nin öteden beri merkez karşısındaki 

zaman zaman teslimiyetçi ve çoğu zaman da ürkek ve çekingen tavrı, MHP’yi çevre-

den ziyade merkeze yakın göstermiştir.

MHP, Cumhurbaşkanlığı krizi esnasında TBMM’ye girerek seçmenin iradesi istikame-

tinde krizin çözülmesini sağlamış, genel anlamda ise teşkilatının ve ülkücü gençlerin 

sokaktan ve şiddetten uzak durmasını temin etmiştir. DTP ile medeni ilişkilere özen 

göstermiştir. AK Parti’ye sivil anayasa hazırlıkları sırasında, başörtülü öğrencilerin hak 

ihlallerini çözecek bir anayasa değişikliği teklifinde bulunmuştur. Bu anayasa değişikli-

ği, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince MHP, Anayasa Mahkemesini TBMM’nin 

yetkilerini kullanmakla eleştirmiş, Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini ele 

alacak bir dizi yeni değişikliğe hazır olduğunu ilan etmiştir. AK Parti’ye yönelik parti 

12.  Bu konuda bkz. Hüseyin Yayman, Değişim ve Süreklilik Ekseninde MHP; SETA Analiz, Sayı: Şubat, 2009. Bu konuda bkz. Hüseyin Yayman, Değişim ve Süreklilik Ekseninde MHP; SETA Analiz, Sayı: Şubat, 2009.
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kapatma davasında ise, partilerin kapatılmasına karşı olduğunu ancak siyasetçilere 

siyasi yasak konulabilecek bir değişikliğe katkı verebileceklerini açıklamıştır. Bu teklif, 

Cemil Çiçek’in ifadesiyle AK Parti tarafından “Verin Tayyip’i, alın partinizi” şeklinde an-

laşılmıştır. Böylece AK Parti ile MHP liderleri arasında zaten problemli olan ilişkilere bir 

güven sorunu eklenmiştir. AK Parti’nin demokratik açılımlarından sonra MHP, bütün 

köprüleri atmış ve AK Parti karşıtı cephenin önde gelen bir aktörüne dönüşmüştür.

MHP, bilhassa 29 Mart 2009 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’nin oylarındaki dü-

şüş ile birlikte CHP ve MHP oylarının bir koalisyonu mümkün kılması umuduyla ye-

niden AK Parti karşıtı cephe içerisinde yerini almıştır. Bu bağlamda MHP, demokratik 

açılımların devam etmesi ve bilhassa Habur görüntüleriyle AK Parti’nin oy oranının 

kritik eşiği aşarak %30’un altına ineceği beklentisi içine girmiştir.

AK Parti’nin 3 Kasım 2002 seçimlerindeki oy oranına çekildiği yönündeki kamuoyu yok-

lama sonuçları sadece MHP’ye değil, CHP’ye ve asker-sivil bürokrasiye de AK Parti’nin 

ilk seçimlerde yenilebileceği umudunu vermiştir. Bu düşüşün ardından AK Parti’nin 

alternatifinin olmadığı gerçeği ve demokratik açılımlara verilen ara, AK Parti’nin yeni-

den toparlanmasına yol açmıştır. 

MHP’nin AK Parti karşıtlığı ve sertliği, anayasa değişiklik paketinde yeniden görülmüş 

ve MHP son anayasa değişikliği paketine ilke olarak ’Hayır’ demiştir. Anayasa değişik-

liği tartışmalarını mecrasından çıkaran ilk tutumu, MHP takınmıştır. Halbuki başörtü-

sü yasağını aşmak için AK Parti’ye destek veren MHP, bu istikametteki anayasa de-

ğişikliğini iptal eden Anayasa Mahkemesi’ne ve AK Parti’nin kapatılma davasına ağır 

eleştiriler getirmiş ve yeni anayasa değişiklikleri önermişti. Referandum sürecinde ise 

MHP, anayasa değişiklik paketinin muhtevasına karşı olmadığını, hatta daha geniş bir 

anayasa değişikliği paketi için TBMM’de bir komisyon kurularak çalışılmasını ancak bu 

değişikliğin yeni TBMM tarafından yapılması gerektiğini savunmuştur. MHP, bu şekilde 

aslında bu Meclis anayasa yapamaz, hatta anayasa değişikliği dahi yapamaz çizgisin-

de kalmıştır. Referandum sonuçlarının da gösterdiği gibi, 22 Temmuz 2007 seçimlerin-

de artan oyuna rağmen geleneksel tabanından desteği azalan MHP, AK Parti ve CHP 

dışında üçüncü bir seçeneğe dönüşme imkânını kaybetmektedir.

MHP’nin ‘Hayır’ Gerekçeleri 

MHP, anayasa değişiklik paketi hakkında muhalefet partileri arasında en kapsamlı 

kitapçığı hazırlayan parti olarak öne çıkmaktadır. MHP, anayasa değişiklik paketinin 

TBMM’deki görüşmelerine katıldıktan sonra oylamalara da katılarak ‘Hayır’ oyu ver-

mesi ile diğer muhalefet partilerinden ayrılmıştır. MHP, ilke olarak anayasaların kutsal 

metinler olmadığını ve değiştirilebileceğini, toplumun iç dinamiklerinden kaynaklan-

mak ve toplumsal ihtiyaçlara dayanmak şartıyla değişiklik yapılmasının mümkün ol-
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duğunu söylemektedir. Ancak MHP’ye göre, bu değişikliklerin anayasanın maksadına 

uygun bir şekilde uzun ömürlü olması isteniyorsa uzlaşma esas alınmalıdır. 

MHP tarafından hazırlanan Neden Hayır? kitapçığında yer alan “Devlet, yasaları millet 

adına ve menfaatine uygun olarak hazırlar ve uygular.” (s.3) ibaresi, parlamento ve si-

yaset kurumu yerine devlet kavramına vurgu yapmasıyla dikkat çekmektedir. MHP, 

paketi uzlaşmadan uzak, yabancı dayatması ve parti anayasası olarak yorumlamıştır:

AKP, AB ve ABD’nin istekleri doğrultusunda, Türk milletinin ihtiyaçlarından kay-

naklanmayan bu anayasa değişikliğini milletimize dayatmaktadır. Paket Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin üniter siyasi yapısı ve kimliğine uygun değildir. AKP’nin 

demokrasi kisvesi altında sunduğu açılım, esasında bir AKP-PKK projesidir. (s.7)

Bu sözler ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan’ın bu anayasa de-

ğişikliğinin bir başlangıç olduğu “Gelecekte çok daha önemli değişikliklerle geleceğiz, 

bunlar bir anahtardır” açıklamasına atıfta bulunmaktadır. Bahçeli bu sözleri AKP’nin 

demokratik açılımla ilgili gizli gündemi olduğu iddiasına delil olarak göstermiştir:

(...) Başbakan Erdoğan’ın hayali olan otuz altıya bölünmüş Türkiye’yi gerçekleştir-

mek için, kendisini önleyecek hukuki engellerin ‘Birinci Anayasa Paketiyle’ orta-

dan kaldırılmasını hedeflemektedir. (s. 17)

MHP, anayasa değişiklik paketini şiddetli bir AK Parti eleştirisiyle reddetmektedir. An-

cak MHP, 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde yeni bir anayasa vaadinde bulunduğu, 

22 Temmuz sonrası yapılan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen eğitimde 

fırsat eşitliğine ilişkin değişikliğin mimarları arasında yer aldığı için, kitapçıkta MHP’nin 

anayasa değişikliğindeki tavrını ayrıca izah etme ihtiyacı duyulmuştur: 

(...) MHP, anayasa değişikliğinin muhtevasından önce sürecin işleyiş, ahlak ve 

yöntemine itiraz etmektedir. 

(...) TBMM’de temsil edilen siyasi partilerden “Anayasa Değişikliği Uzlaşma Ko-

misyonu” oluşturulmalı, bu komisyonun mutabakata varacağı maddelerle bir 

“Demokratik Sözleşme” yapılmalı, ancak uzlaşılan değişikliklerin görüşülmesi 

yeni seçilecek TBMM dönemine bırakılmalıdır. MHP bu değişikler için bir başka 

ideolojik şart da öne sürmektedir: “Ancak, hiç kimse partimizden, toplumumu-

zun bireylerine çağdaş hak ve özgürlükleri sunarken, onların varlık nedeni olan 

ve biricik sosyo-kültürel kaynağı olan milletimizin birlik ve beraberliğinin zede-

lenmesine, devletin yapı taşlarının tahrip edilmesine müsamaha göstermesini 

beklememelidir. (s. 49)

MHP’nin anayasa değişiklik yöntemi ve şartları dikkate alındığında, kurulmasını iste-

diği Anayasa Değişikliği Uzlaşma Komisyonu ile bir uzlaşma elde etme beklentisi ger-

çekçi değildir. Zaten bu uzlaşma sağlansaydı bile, uzlaşma metninin farklı bir kompo-

zisyonla oluşması muhtemel yeni TBMM’ye havale edilmesi isteği nedeniyle MHP’nin 

önerisi başından itibaren sonuç vermekten uzaktır. Buna ek olarak, MHP’nin dış güçle-
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rin ve PKK’nın işbirlikçi taşeronu olarak ilan ettiği AKP ve PKK’nın işbirlikçisi ilan ettiği 

BDP ile bir uzlaşma araması da inandırıcı görülmemektedir.

MHP’nin “AKP’nin Anayasa Paketine Neden Hayır Denmelidir?” başlığı altında yaptığı 

açıklamalardan yapılan aşağıdaki derleme bir uzlaşmanın neden mümkün olmadığını 

açıkça göstermektedir: 

Türk milleti referandumda HAYIR oyu kullanarak:

•	 Bölünmeyi mazur gören anayasa değişikliğine “HAYIR!” diyecektir.

•	 Teröristle kucaklaşmaya, terörle yaşamaya, teröre boyun eğmeye, teröre teslimiyete, 

açılım denen yıkıma “HAYIR!” diyecektir.

•	 Milli devletin, üniter yapının, milli kimliğin, milli dilin yıkılmasına, milli birliğin tahribine 

hayır diyecektir.

•	 Vurguncuların, soyguncuların, haram lokma yiyenlerin hesap vermekten kaçmasına 

“HAYIR!” diyecektir.

•	 Demokrasi adına paketin içine serpiştirilmiş cazip tuzaklara düşmeyecek, nihai oyunu 

görerek karanlık niyetlere “HAYIR!” diyecektir.

•	 Peşmerge ile işbirliğine “HAYIR!” diyecektir.

•	 Kanlı küresel oyunlara “HAYIR!” diyecektir.

•	 Bölünmüş Türkiye projelerine “HAYIR!” diyecektir.

•	 Yeni Habur görüntülerine “HAYIR!” diyecektir.

•	 Anayasa değişikliğine “HAYIR!” diyecek, AKP’ye “HAYIR!” diyecektir. (s.55-61)

MHP’nin “Hayır”ının Siyasi İmkân ve Maliyeti

MHP’nin hayır gerekçeleri, genel olarak devletçi ve milliyetçi ideolojik bir çerçeve or-

taya koymaktadır. Anayasa değişikliğine prensip itibarıyla karşı çıkılmazken, önerilen 

yöntemle anayasa değişikliği fiilen imkânsızlaştırılmaktadır. MHP’yi ideolojik ve sosyo-

lojik olarak zorlayan taraf, anayasa değişiklik paketinde yer alan 12 Eylül darbecileri-

nin yargılanmasına izin vermeyen geçici 15. maddenin kaldırılması ve MHP tabanıyla 

doku uyuşmazlığı olan Anayasa Mahkemesi ve HSYK gibi yüksek yargı kurumlarına 

yönelik hükümler olmuştur. MHP tavan ve tabanı arasındaki paradoksu harekete geçi-

ren bu düzenlemeler, ciddi bir iç tartışmayı beraberinde getirmiştir. 

İç tartışma kültürü olmayan MHP’de, bu tartışmalar kopma ve kırılmalara yol açmış-

tır. MHP bu paradoksu aşabilmek ve tabanın parti sadakatini devam ettirebilmek için, 

anayasa değişiklik paketi ile demokratik açılım arasında ilişki kurmaya çalışmıştır. 

Kürt Sorunu ve terör üzerinde sert çıkışlarıyla yeni bir kutuplaşma alanı açmak ve AK 

Parti’nin tabanına hitap etmek istemiştir. Çok sert bir söylem ve kavram haznesiyle 

siyaset yapmaya çalışan MHP, terörün azalması veya CHP’nin demokratikleşme istika-

metindeki çıkışlarıyla boşa düşmüştür. MHP, AK Parti’yi tecrit etmek isterken bir anda 

kendisi yalnızlaşmıştır. MHP’nin ideolojik söylemi ve kullandığı siyasi dil, böyle bir kon-

jonktür değişikliğine intibak edebilecek esneklikten mahrumdur. 
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Son anayasa değişiklik teklifinde MHP’nin karşı olmasını gerektirecek açık bir muh-

teva olmamasına rağmen, parti daha başlangıçta görüşme kapılarını dahi kapatmış, 

yeniden 22 Temmuz öncesinde olduğu gibi CHP çizgisine yakınlaşmıştır. Anayasa 

değişiklik paketinde yer alan 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasını engelleyen geçici 

15. maddenin kaldırılması yönündeki değişikliğin MHP tabanında yarattığı heyecana 

rağmen, MHP Genel Merkezinin bu tabanı ve cezaevinde eziyet gören ülkücüleri gör-

mezden gelmesi dikkat çekicidir. MHP Genel Merkezi parti hassasiyetleriyle bağdaş-

mayan bu tavrıyla, ülkücü hareketin ve partinin çekirdeğinde ihmal edilemeyecek bir 

kadroyu karşısına almıştır. 

Devlet Bahçeli lidere ve partiye sadakat önceliğiyle, bu kesimleri dışlamış, nitekim 

MHP’nin ’Hayır’ kampanyası geleneksel kalelerinde değil, Ege’de başlatılmıştır. Bu 

sembolik değişim, MHP Genel Merkezinin makas ve icap ederse taban değiştirmek yö-

nündeki tavrını ifade etmektedir. MHP, 22 Temmuz 20007 ve 27 Mart 2009 mahalli ida-

reler seçimlerinde Marmara, Ege ve Akdeniz’den aldığı yeni oylara artık garanti gözüy-

le bakamayacak durumda olduğunu; Deniz Baykal’ın gidişi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

gelişiyle bu bölgelerde CHP’nin, MHP aleyhine büyümeye başladığını gör(e)memek-

tedir. Gelişmeler bu istikamette seyrederse, 2011 seçimlerinde MHP’nin baraj sorunu 

yaşaması dahi muhtemeldir. Çünkü MHP, bu yeni politika ve siyasi diliyle geleneksel 

coğrafyasında da ciddi oy kayıpları yaşamanın yanı sıra MHP geleneğinden ciddi bir 

kopuş ve kırılmalar ile de karşı karşıyadır. MHP’nin tek şansı, CHP içindeki çatışmalar-

dan faydalanmak olabilir. Ancak bu durumda da MHP, CHP aleyhine büyür ve yine 

buradan bir CHP-MHP koalisyonunun çıkması zorlaşır.

Referandum kampanyasında en zor durumda olan partiler olarak MHP ve BDP, terör 

ekseninde milliyetçi bir kutuplaşmayı tercih etmişlerdir. Bu kutuplaşmanın tutmaması 

ile en büyük zararı MHP görmüştür. Taban ve tavan arasında tarihindeki belki de en 

büyük açılmayı yaşayan MHP, devlet ve bürokrasiyi karşısına alamayan ve seçmenlerin 

şikâyet ve taleplerini taşıyamayan bir merkez aktörüne dönüşmüş durumdadır. 12 Ey-

lül ve 28 Şubat tecrübeleri yaşanmamış olsa belki tavan, tabanı daha kolay manipüle 

edebilecekken her iki tecrübe de MHP tabanında ciddi bir travma ve duyarlılık yarat-

mış durumdadır. Ayrıca MHP’nin iktidarda olmaması, iktidar imkanlarını kullanarak bu 

travma ve duyarlılıkları yumuşatmasını da mümkün kılmamaktadır. Üstelik CHP’deki 

genel başkan değişimi ve yeni genel başkan Kılıçdaroğlu’nun rüzgârı da MHP aleyhi-

ne işlemektedir. MHP geleneksel tabanından kaybettiği oyları devşirebileceği yeni oy 

alanlarını Kılıçdaroğlu’na kaptırmış durumdadır. MHP işte bu zor şartlar altında, büyük 

bir siyasi hata yaparak AK Parti ile en güçlü olduğu yerde çatışmaya karar vermiştir. 

MHP’nin ’Hayır’ tercihi, MHP’yi yeniden marjinalleşebileceği bir sürecin içine sokmuş-

tur. Esasen MHP, hiçbir şey yapmadan tepkilerden, terörden, merkez sağın çöküşün-

den ve yeni şehirleşmenin ememediği lümpenleşmeden oy devşirmektedir. Bu ne-
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denle MHP bu yanlış kararları vermese de diğer siyasi partilerin toparlanması, işsizliğin 

azalması ve terör probleminin aşılması ihtimali partiyi yakın gelecekte zora sokacak 

gelişmelerdir.

Referandum Sonuçları ve MHP

MHP’nin referandum sürecinden ve sonuçlarından en çok zarar gören parti olduğu, 

gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. MHP, yeni seçmenleriyle ’Hayır’, eski seçmenle-

riyle ‘Evet’ çizgilerinde bölünmüştür. MHP’yi zor durumda bırakan şey CHP ve BDP’nin 

siyasi haritada yer tutan kümeleşmesine benzer bir yer edinememesidir. Bu bakımdan 

MHP, PKK karşıtlığı gibi başat bir konu olmayan kutuplaşmalar karşısında seçmen kit-

lesine hâkim olmakta zorlanmaktadır. 

Bu belki ‘boykot’la13 veya seçmeni serbest bırakmakla ertelenebilecek veya bu ka-

dar ağırlaşmayacakken, MHP liderliğinin esnemeye izin vermeyen sert çizgisi sertleş-

meyi ve kırılmaları beraberinde getirdi. MHP daha referandum kampanyası sırasında, 

katılım azlığı yüzünden miting sayılarını azaltmak zorunda kalmıştı. MHP’de 12 Eylül 

mağduru ülkücülerin -üstelik kendisi bu mağduriyeti yaşamamış bir genel başkan ta-

rafından- çok sert bir üslupla dışlanması, ciddi bir travmaya sebep olduğu anlaşılıyor. 

MHP genel merkezinin bu arada eski ülkücülerle girdiği kırıcı polemikler ve ülkücü ca-

miaya sonradan katılmış MHP sözcülerinin üslup hataları, bu travmayı derinleştirmiş-

tir. Devlet Bahçeli, Türkeş’in hiç yapmadığı bir hatayı da yaparak Türkiye’nin önemli bir 

dini cemaat önderini alenen ve sert bir şekilde eleştirmiştir. Bilhassa MHP’nin çekirdek 

kadrosundan ve Bahçeli’nin genel başkan seçildiği kurultayın anahtar isimlerinden 

Ramiz Ongun’un ‘Evet’ yönündeki tutumunu açıklamasının, MHP’nin geleneksel taba-

nını etkilediği referandum sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır. Ayrıca MHP etrafında yaşanan 

tartışmaların, AK Parti içindeki kararsız milliyetçileri de ‘Evet’ yönünde ikna etmekte rol 

oynadığı söylenebilir.

MHP’deki bu kırılma, MHP içinde daima gözetilen ocaktan yetişen teşkilatçılar gru-

bunun kopmasına da işaret etmektedir. Bu şekilde boşalan bu kadroların yerinin dol-

durulamaması, Türkeş’ten beri liderle teşkilatın arasında tampon görevi gören alanın 

ortadan kalkmasına yol açmıştır. Bu alan olmayınca da, her tür anlaşmazlık Bahçeli’nin 

sert üslup ve tavrı nedeniyle kırılmalarla sonuçlanmıştır.

MHP, merkez sağın aleyhine büyümüş, anti-komünizm ve PKK terörü karşıtlığı dışında 

müspet bir program ve proje geliştirememiştir. 90’lı yıllardaki büyüme ise, PKK terörü 

yanında merkez sağın yarattığı boşluğun bir kısmının işgali şeklinde olmuştur. Ancak 

merkez sağın kesin bir şekilde çökmesi ve yerini tartışmasız bir şekilde AK Parti’nin 

13.  MHP’nin boykot ihtimalinin değerlendirmesi için bkz. Cemalettin Taşçı, “MHP”,  MHP’nin boykot ihtimalinin değerlendirmesi için bkz. Cemalettin Taşçı, “MHP”, Akşam, 21.09.2010
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doldurması, MHP’nin sağdaki büyüme alanını daraltmıştır. Hatta tam aksine MHP, sağ-

dan aldığı oyları kaybetmeye başlamıştır.

Öte yandan AK Parti’nin siyasi temsilcisi olduğu Türkiye’deki liberalleşme, demokra-

tikleşme ve küreselleşme dalgası MHP’nin ideoloji ve misyon itibarıyla intibak ede-

meyeceği dünya ve Türkiye gerçeklerini ifade etmektedir. MHP’nin geleneksel olarak 

güçlü olduğu Orta ve Doğu Anadolu, bu gelişmeleri hayata geçiren yeni işadamı ve 

aydın sınıfının da merkezini oluşturmaktadır. Bu ortak payda, MHP tabanının büyük 

bir kısmını yeni sosyolojik ve ekonomik sürece ve dolayısıyla da siyaseten AK Parti’ye 

yöneltmiştir. Buna karşılık Akdeniz, Ege ve Marmara hattında bu değişime reaksiyon 

duyan, merkez sağ ve merkez soldaki dağılmadan sonra yüzer-gezer hale gelmiş, laik 

ve Kürt karşıtı seçmen kitlesi MHP’yi seçenekleri arasına almıştır. MHP, ister istemez bu 

yeni seçmen kitlesine doğru büyümüştür. Lakin bu büyüme, MHP’nin geleneklerini, 

kadrolarını ve ideolojik dengelerini yerinden sarsmıştır. MHP, genel merkezi bu çatal-

lanma karşısında AK Parti’yi iktidardan edecek bir ittifak sistemini çözüm yolu olarak 

görmüştür. Bu yüzden de, referandum bir güven oylamasına dönüştürülmüştür. MHP, 

anayasa değişiklik paketini görüşmeyi dahi kabul etmeden AK Parti’yi tecrit etme stra-

tejisi izlemiştir. Bu strateji arkasında CHP ile ittifak veya koalisyon düşüncesini barın-

dırmaktadır.

MHP’yi asıl zor durumda bırakan, CHP’deki genel başkanlık seçimidir.14 Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki genel başkanlığı bir yandan CHP’de bir toparlanmaya işaret 

ederken bir kısmı MHP’ye giden Alevi oylarının dönüşü ve CHP’nin Akdeniz, Ege ve 

Marmara’da büyümeye başlaması anlamını da taşımaktadır. MHP, bu şekilde yeni ge-

liştiği ve oylarının büyük kısmını devşirdiği bu hattan geri çekilirken, Kılıçdaroğlu’nun 

Alevi kimliği de MHP’yi Orta ve Doğu Anadolu’da zor durumda bırakmıştır. CHP’de 

Kürt Sorununda ve demokratikleşme bahsinde yaşanan yumuşama, MHP’nin muhte-

mel koalisyon ortağı ile ilişkilerini bozmuştur. Böylece MHP, kendisini tecrit edilmiş bu-

lurken Cumhuriyetin milliyetçi paradigmasını tek başına savunma hissiyatına savrul-

muştur. Bu şekilde yeniden sertleşen MHP, AK Parti ile girdiği çatışmanın bir benzerine 

CHP ile girebilir. Nitekim bizzat MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP’nin tasfiye edildiği 

ve AK Parti ile CHP’den müteşekkil bir iki-partili sistem planlandığını iddia etmektedir.

MHP’nin etrafındaki ülkücü camiadaki tartışmalara gelince, MHP gelenekleri ve ide-

olojisi göz önüne alındığında bu tartışmalar MHP’yi yumuşatmak bir yana daha da 

sertleştirecektir. MHP bu stratejik tercihi, bir beka davası olarak algılamaktadır. Eleşti-

rileri ve bağımsız ülkücü söylemlerini de bu anlamda varlığına yönelik bir saldırı ola-

rak görmektedir. Üstelik bu gelişmelerin, “lider-doktrin ve teşkilat”ın tartışılmadığı bir 

anlayışta ciddi tepki doğurması beklenebilir. Tabiatıyla bu tartışmalar, yeni tasfiye ve 

kopmalar yaratacaktır. MHP, bu kopma ve kırılmaların maliyetini ancak ilk genel seçim-

14.  Murat Yılmaz, “MHP’yi CHP mi Bozdu?”,  Murat Yılmaz, “MHP’yi CHP mi Bozdu?”, Yeni Şafak, 11.10.2010.
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lerde görebilecektir. Bu maliyetin MHP’yi değiştirmekten çok, daha da içine kapataca-

ğı şimdiden söylenebilir.

Bununla birlikte MHP sadece siyasi risklerle karşı karşıya değildir. Bütün bu risklerin 

karşılığında bir de kazanç ihtimali söz konusudur. Diğer veriler değiştiğinde, başka bir 

deyişle Kürt meselesi içinden çıkılmaz hale gelir ve CHP’de şiddetli iç tartışmalar ya-

şanırsa, MHP stratejisinin oy düzeyinde kazançlı çıkması da ihtimal dâhilindedir. MHP 

hem eski hem de yeni siyasi coğrafyasına bu şekilde yeniden yayılabilir. MHP liderliği, 

bu anlamda büyük bir siyasi risk üstlenmiş durumdadır. MHP bugün için marjinallikle, 

büyük siyasi aktörlerden biri olmak arasında salınmaktadır. Burada sonucu belirleme 

inisiyatifi MHP’de değil, öteki aktörlerdedir.

MHP Genel Başkanı’nın referandum sonrasında “karanlık bir döneme” girildiğini iddia 

etmesi, referandum öncesinde söylenenlerle uyumlu bir değerlendirmedir. Bu de-

ğerlendirme, AK Parti ile CHP makasının arasına giren MHP’nin tabanını korkutarak 

koruma refleksinin dışa vurumudur. MHP kendisine ikili savunma hattı inşa etmekte-

dir. İlkinde genel seçimlerde bu makastan kurtarabileceği kadar seçmeni kurtarmak 

amaçlanmaktadır. Erken seçim isteği ise, tabandan çok parti içi muhalefetin beraber 

hareket etme ihtimalini engellemek üzerinedir. MHP’nin ikinci savunma hattı, parti içi 

mücadeleye ve muhtemel bir baraj altında kalma ihtimaline karşıdır. Bahçeli’nin AK 

Parti Hükümeti’ni Alpaslan Türkeş’in kabrini başka bir yere taşımayı planlamakla itham 

etmesi ise, bu bağlamda anlam kazanmaktadır. Bahçeli’nin bu iddiası, MHP’nin ve 

Bahçeli’nin bekâ sendromunu da açıklamaktadır. Bahçeli ve MHP’li bir grubun, 1 Ekim 

2010’da TBMM’nin açılışı yerine, Türklerin Sultan Alparslan’la Anadolu’ya girdiği ilk yer 

olduğu iddia edilen Ani harabelerindeki kiliseden camiiye çevrilen Fetih Camii’nde 

Cuma namazı kılması, bu hissin bir ifadesi olsa gerek.

BDP: TABAN EVET, “ÖNDERLİK” BOYKOT

Anayasa değişiklik paketi müzakereleriyle başlayan ve referandum tartışmalarında 

hız kazanan PKK’nın 31 Mayıs sonrası ilan ettiği “orta büyüklükteki savaş”, tabandan 

gelen ateşkes çağrılarının örgüt ölçeğini aşan bir boyuta ulaşmasının da etkisi ile 8 

Ağustos’ta alınan “eylemsizlik” kararıyla birlikte 20 Eylül’e kadar süren tek taraflı bir 

ateşkes sürecine dönüştürüldü. Bu bakımdan referandum sürecinde PKK’nın “eylem-

sizlik” kararında tabanın, Cengiz Çandar’ın deyişiyle “Kürt sokağının” büyük bir rolü 

olduğu anlaşılmaktadır.15 Şemdinli ve Eruh baskınlarından bugüne geçen 26 yılda Tür-

kiye ve Kürt Sorununda yaşanan değişim nedeniyle, bugün BDP çizgisine yakın aklıse-

lim sahibi insanlar dahi, 1984’deki mantığın devam etmemesi gerektiğini söylemekte 

ve yazmaktadırlar. Bölgedeki STK’ların neredeyse tamamı, referandum sürecinde PKK 

15.  Cengiz Çandar, “Kürt Sokağı”,  Cengiz Çandar, “Kürt Sokağı”, Referans, 13.08.2010
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saldırılarının sona ermesini ve referandumda PKK-BDP çizgisinin boykot kararı hilafına 

‘Evet’ verilmesini savunmuşlardır.

Bununla beraber ateşkes kararının sadece PKK’nın zaafı, teslimi veya sonunun başlan-

gıcı olarak kabul edilmesi eksik bir analiz olacaktır. PKK, siyasi hedefler gözetebilen 

ve gelişen duruma göre yeni taktikler üretebilecek esnek bir bakış açısına sahiptir. Bu 

itibarla PKK’nın kararlarının ardındaki siyasi hesabın ve siyasi aklın dikkate alınması 

gerekmektedir. 

Boykotun, Şiddetin, Eylemsizliğin Gerekçesi

Önce PKK’nın cari mantığını veya durum muhakemesini, onların en azından bir kana-

dının bakış açısıyla özetlemek yerinde olacaktır. PKK’nın öncelikli hedefi, AK Parti’nin 

diğer siyasi partilere benzetilerek bitirilmesidir:

Devletin, Kürtlerin olmadığı şeklindeki resmi Kürt politikası iflas etmiştir. Devlet 

şimdi bireysel haklar temelinde bir hürriyetler tanınması, PKK’nın uluslararası 

(ABD, Avrupa Birliği, Irak vs.) güçlerin yardımıyla tasfiyesi ve PKK dışındaki Kürt-

lerle sorunun çözümü çizgisine gelmiştir. 

Ancak devletin, yani asker-sivil bürokrasinin bu yeni politik çizgiyi hayata geçi-

recek gücü ve meşruiyeti sınırlıdır. AK Parti, bütün Türkiye’yi ve bölgeyi de güçlü 

temsil kabiliyetiyle bu planın ikna ve icrasında asker-sivil bürokrasinin vazgeçe-

meyeceği müttefikidir. AK Parti’nin Kürt sorununa yönelik “demokratik açılımı-

nın” amacı budur; yani devlet projesinin hayata geçirilmesidir. Esasen AK Par-

ti, ideolojik hasımlığa rağmen devletçe kapatılmıyorsa bu misyonu yüzünden 

kapatıl(a)mamaktadır. PKK, bu planı bozmak için AK Parti’yi bitirecek ölçüde bir 

savaşa girmelidir. 2010 yılı bu bakımdan kritiktir.16 

PKK’nın önemli isimlerinden KCK Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Cemil Bayık, 

benzerlerini Abdullah Öcalan ve Murat Karayılan’da da bulabileceğiniz bu mantığı 25 

Şubat 2010’da “AKP’yi Bitirmek: Diğer Partiler Gibi Yapmak” başlıklı değerlendirmesin-

de şöyle özetlemektedir:

AKP, 2010 yılında PKK’yı tasfiye edemezse iktidarda kalamayacağını biliyor. Kay-

bedecekler. Hatta birçokları mahkemeye verilerek görevden alınacaktır. Eğer 

PKK konusunda sonuç alamazsa, iktidarda kalamayacağı gibi kendisinden hesap 

da sorulacaktır. Bu yüzden AKP tüm gücüyle PKK’yı tasfiye etmek istiyor.

Eğer AKP’yi bitirirsek, devletin PKK’yı tasfiye etmek için elinde kullanabileceği hiç-

bir siyasi güç kalmayacaktır. AKP onların son umududur. AKP’yi kapatmamalarının 

nedeni de budur. AKP üzerinden PKK’yı tasfiye etmeyi düşünüyorlar. AKP’ye veri-

len görev budur. Ellerinde başka bir güç yok. Ellerinde başka bir gücün kalmaması 

devleti çözüme mahkûm edecektir. AKP bunun son aşaması olarak ele alınabilir. 

16.  “PKK’lı Bayıktan Küstah Çıkış”,05.02.2010, http://���.cafesiyaset.com/haber/20100205/PKKli-terorist- “PKK’lı Bayıktan Küstah Çıkış”,05.02.2010, http://���.cafesiyaset.com/haber/20100205/PKKli-terorist-
Bayiktan-kustah-cikis.php?id=109465
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AKP’den umutları olduğu müddetçe sorunun çözümü için adım atmayacaklardır. 

AKP’yi bitirirsek, diğer partiler gibi yaparsak sonuca gidebiliriz.17 

Bayık’ın bu ifadelerinden de anlaşılacağı gibi PKK, AK Parti’nin bürokrasinin basit bir ara-

cı olmadığını ve diğer partilerden farklı olduğunu açıkça ifade edemese de hissetmekte-

dir. Bu farklılık, PKK’yı da fevkalade rahatsız etmektedir. Çünkü PKK, birbirine benzeyen 

bürokratik vesayet ve diğer siyasi partilerin bıraktığı boşluk sayesinde bölgede ciddi 

oranda bir güç elde etmiştir. Ülke genelinde ise siyasi partilerin demokratik işlevlerini 

görememeleri yüzünden bölge halkının doğrudan bürokratik vesayet rejimiyle karşı 

karşıya gelmesinin avantajlarını devşirmiştir. Demokrat Parti’den beri ilk defa AK Parti, 

güçlü bir şekilde bürokratik vesayetin ve resmi politikanın dışına çıkabilen, ortaya fark 

koyan bir siyasi parti olarak bölgede temayüz etmiştir. Bu bakımdan demokratik açılım 

politikası henüz stratejik ve taktik ayakları gelişmemişse de, Türkiye’nin Kürt Sorununa 

demokratik çözüm umudu veren bir politik derinliğe sahiptir. 

Bununla birlikte AK Parti, bu politikayı hayata geçirmekte zorlanmaktadır. Çünkü de-

mokratik açılım konusunda, siyaseti oluşturan zor ve rıza unsurları bakımından AK 

Parti ciddi zorluklar yaşamaktadır. Her şeyden önce AK Parti, siyasetin zor unsurunu 

teşkil eden bürokratik kurumlara demokratik bir sistemde olduğu gibi hâkim değildir. 

Keza rıza konusunda da, demokratik açılımın anlatılması bakımından problemlerle 

karşılaşılabilmektedir. Yılların resmi ideolojik eğitiminin tortusu, resmi kurumların ve 

medyanın psikolojik harekâtıyla yaratılan milliyetçi/ ulusalcı hissiyat, bir kısım AK Parti 

seçmenlerini de etkileyebilmektedir. Bu bakımdan Kürt sorunundaki politik duruşu, 

AK Parti’nin hem gücünü hem de güçsüzlüğünü, bir başka deyişle yumuşak karnını 

teşkil etmektedir. Bu bağlamda TRT-Şeş uygulamasından sonra yapılan 29 Mart 2009 

mahalli idareler seçimlerinde AK Parti’deki oy kaybında dahi, bu yumuşak karın göze-

tilerek yapılan muhalefetin rolü olduğu iddia edilebilmektedir.

Anayasa değişiklik paketi, PKK’ya AK Parti’yi bitirecek yeni bir fırsat olarak görünmüş-

tür. Artan şiddet hareketiyle AK Parti’nin ya demokratik açılımdan geri adım atma, 

hatta sertleşme ve Kürt sorununda otoriter yola dönme yahut şiddet karşısında aciz 

kalarak bir yandan ordunun diğer yandan milliyetçi/ulusalcı tepkinin altında kalabile-

ceği düşünülmüştür. Bu şekilde referandumun yapılamaz hale gelmesi veya paketin 

reddedilmesi suretiyle, AK Parti’nin diğer partilere benzetilerek işinin bitirilmesinin 

mümkün olabileceği düşünülmüş, fakat bu hesap tutmamıştır. Artan terör olayları AK 

Parti grubunun, tabanının dağılmasıyla sonuçlanmamış, tam aksine grupta ve taban-

da parti sadakati artmıştır. Üstelik PKK’nın şiddeti, kontrgerillanın gerilim stratejisiyle 

de ilişkilendirildiği için PKK ile beraber zor unsurunu kullanan askeri bürokrasi de tar-

tışma konusu olmaya başlamıştır. Üstelik bu tartışmalar, ciddi bilgi ve belgeler ışığında 

geliştiği için PKK şiddeti tam aksi bir amaca hizmet etmeye başlamıştır. Vesayet ku-

rumları ve PKK tarihte olmadığı kadar itibar kaybetmişlerdir. 

17.  aynı yerde aynı yerde
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BDP’nin Referandum Politikasının Siyasi İmkân ve Maliyeti

BDP, referandum sürecinde referanduma katılıp katılmamayı ve PKK şiddetinin devam 

edip etmemesini bir pazarlık konusu olarak kullanmaya çalışmıştır. Kamuoyuna yansı-

yan kimi anketlerde ‘Evet’ ve ’Hayır’ oranlarının birbirlerine yakın çıkmasının, BDP’yi ve 

dolayısıyla PKK ve Öcalan’ı anahtar siyasi figürler haline getireceği varsayılmıştır. Buna 

rağmen AK Parti, BDP ile bu pazarlığa girmemiş, bunun üzerine BDP arkasına PKK’nın 

şiddet tehdidini alarak ‘Boykot’ kararını hayata geçirmiştir. 

‘Boykot’ kararı, birçok açıdan BDP’nin siyasal algısında kırılmaya yol açacaktır.18 Bu ka-

rar her şeyden önce BDP’nin, ülkenin daha demokratik olması ile Kürt sorunun çö-

zümü arasında bir bağlantı kurmadığını ortaya koymaktadır. Kürt kimliği ile kendini 

özdeşleştiren BDP, ülkenin genelini ilgilendiren demokratik gelişmelerin dışında ka-

lacağını, Kürtleri daha demokratik bir Türkiye’nin parçası haline getirecek siyasi ge-

lişmeleri desteklemeyeceğini göstermiştir. Bunun anlamı BDP’in bir ülke partisine 

dönüşme vizyonu olmadığı gibi, ülke genelini ilgilendiren meselelerde partinin kısır 

bir etnik-kimlikçi siyasete sarılıp, içe kapanmayı seçerek üretken bir siyaset izleyeme-

yeceğidir. Üstelik BDP’in referandumdaki ‘Boykot’ kararı bu tutumu, Kürtlerin aleyhine 

sonuçlanacak durumlarda da izleyeceğinin ve parti kimliğini Kürt sorununun çözü-

münün önünde tutabileceğinin delilidir.

Bu noktada referandumdaki boykot kararının Kürtlere ne kazandırdığı üzerine düşün-

mek gerekir. BDP, Kürtlerin muhatap alınmadığı ve Kürt sorunu kapsamında hiçbir deği-

şikliğin olmadığı gerekçesi ile referandumu boykot etmiştir. Oysa aynı ülkenin vatandaşı 

olarak Kürtlerin de hayatını kolaylaştıracak, daha demokratik haklara kavuşmaları sağ-

layacak değişiklikleri içeren bir paketin rasyonel olarak BDP tarafından desteklenmesi 

gerekir. Ancak BDP, Kürtlerin bu ülkenin vatandaşı olarak haklara kavuşmasını değil, Kürt 

kimliği üzerinden aynı haklara kavuşmasını önemsediği için destek vermemiştir. Başka 

bir değişle, mesele BDP’nin bütün siyasetini Kürt kimliği üzerine oturtmasından kaynak-

lanmakta, bu bakış açısı ise ayrımcı bir siyaset doğurmaktadır. BDP, bütün Türkiye’nin 

geleceği hakkında söz söyleme hakkına sahip olduğu bir konumda, Kürtlerin kaderini 

Türkiye’nin kaderinden ayırarak önemli bir fırsatı tepmiştir. Nitekim bu öngörüsüz siya-

seti nedeniyle ‘Boykot’ kararında beklediği karşılığı bulamamış, başta bölgedeki pek çok 

STK demokratik standartları yükselteceği gerekçesi ile paketi desteklemiş, bölge halkı 

da önemli oranda ‘Boykot’a uymayarak ‘Evet’ oyu kullanmıştır.

Referandum Sonuçları ‘Boykot’u işlevsiz kıldı...

PKK ve BDP çizgisi, son YAŞ toplantısı ve anayasa değişikliğinin %58 oy oranıyla kabul 

edilmesinden sonra vesayet düzeninin tasfiyesi ve AK Parti’nin önümüzdeki dönemde 

18.  BDP’nin ‘Boykot’ kararının bir değerlendirmesi için bkz. Hatem Ete, “BDP’nin ‘Boykot’ kararı ne anlama  BDP’nin ‘Boykot’ kararının bir değerlendirmesi için bkz. Hatem Ete, “BDP’nin ‘Boykot’ kararı ne anlama 
geliyor?”, Zaman, 7.9.2010.
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de iktidarda kalabileceği ihtimali karşısında ciddi bir strateji ve politika değişikliğine 

gitmek zorunda kalacaktır.

BDP’nin ‘Boykot’ kararının başarısını sınamanın iki muhtemel yolu olabilir. Birincisi, 

AK Parti’nin yıprandığı, BDP’nin ölüm-kalım mücadelesi şiddetinde bir kampanyayı 

sürdürdüğü 2009 seçimleri baz alınarak, BDP’nin İl Genel Meclisi’nde en yüksek oy 

aldığı 10 ilde, 2009 seçimleriyle 2010 referandumundaki katılımı kıyaslamak olabilir. 

İkinci olarak da, aynı yerleşim yerlerinde, 2009 yerel seçimlerinde AK Parti’nin aldığı oy 

sayısı ile 2010 referandumundaki ‘Evet’ sayısı kıyaslanarak, BDP’nin ‘Boykot’ kararının 

seçmenler üzerindeki etkisi sınanabilir. 

Tablo 1. 2009 Yerel Seçimlerinde DTP’nin Kazandığı İller (İl Genel Meclisi)

DTP’nin Oy 
Oranı (%) 

2009 Yerel 
Seçimleri Katılım 

Oranı (%)

2010 
Referandumu 

Katılım Oranı (%)

2009–2010 Katılım 
Farkı (Eksi)

Hakkâri 73.72 86,32 9,05 77.27
Şırnak 60.75 86,19 22,50 63.69
Diyarbakır 59.44 81,60 34,80 46.80
Batman 53.22 80,38 40,62 39.76
Van 48.27 81,03 43,61 37.42
Mardin 44.19 81,08 43,00 38.08
Muş 42.53 78,36 54,09 24.27
Siirt 37.32 86,86 50,88 35.98
Ağrı 37.23 78,94 56,42 22.52
Iğdır 32.37 82,02 51,09 30.93

Tablo 2. 2009 – 2010 AK Parti Oyları Kıyaslaması

2009 Yerel Seçimleri AKP Oy Sayısı 2010 Referandumu EVET Oy Sayısı

Hakkari 21.752 9.910
Şırnak 49.496 33.626
Diyarbakır 202.609 262.031
Batman 70.619 94.218
Van 135.082 208.501
Mardin 81.995 147.344
Muş 44.003 99.403
Siirt 41.764 68.845
Ağrı 58.534 142.311
Iğdır 18.595 28.023
Toplam 724.449 1.094.212
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BDP boykotla seçmen ve bölge üzerindeki etkisini göstermiş ve Kürt Sorununda mu-

hatap olduğunu kanıtlamıştır. BDP etkisinin en yüksek olduğu Hakkâri ve Şırnak dı-

şarıda tutulduğunda, BDP’nin İGM oylarında birinci olduğu 8 ilde, 2009 oy oranına 

denk düşen bir ‘Boykot’ durumunu gerçekleştiremediği görülmektedir (Tablo. 1). Ben-

zer şekilde, aynı iller baz alınarak AK Parti’nin 2009 seçimlerindeki oy sayısı ile 2010 

referandumundaki ‘Evet’ sayıları karşılaştırıldığında, yine, Hakkari ve Şırnak dışarıda 

tutulursa diğer illerde BDP’nin 2009 seçimlerinin gerisine düştüğü görülmektedir 

(Tablo. 2). Sandığa gitme cesareti gösteren vatandaşların, ‘Evet’ yönünde oy kullandı-

ğı, BDP’nin seçmeni serbest bıraktığı bir senaryoda, muhtemelen %90’lar düzeyinde 

‘Evet’ tutumu takınılacak bir paketi, BDP’nin ‘Boykot’ ettirmeyi sağlayabilmesi, BDP’nin 

seçmeni üzerindeki mobilizasyon gücünü göstermesi açısından elbette kayda değer 

bir başarıdır. Öte yandan aynı sonuçlar, BDP’nin gün geçtikçe kendi kemikleşmiş seç-

meni dışındaki toplumsal kesimler üzerindeki mobilizasyon yeteneğini kaybettiğini 

de göstermektedir. Seçim sürecindeki, katı tutuma ve tehditlere rağmen, BDP’nin ken-

di seçmeni dışındaki kesimleri referandum günü evlerinde tutamaması, Kürt siyasal 

kamuoyunun baskılara direncine ciddi bir örneklik teşkil etmektedir. Referandum so-

nuçları Kürt seçmenlerin de değişim istediğini ve çoğulculaştığını göstermiştir.19

BDP’nin bu kısmi başarısının bir maliyeti olduğu şimdiden söylenebilir. Her şeyden 

evvel BDP, bölgedeki etkisini göstermek için tabanının kuvvetle desteklediği anayasa 

değişikliklerinin kabulüne katılamamıştır. Taban ile tavan arasındaki mesafe ve tabana 

yönelik baskının ilk genel seçimlerde BDP’yi ne ölçüde etkileyeceği görülecektir. BDP 

bölge tabanı üzerinde etkinliğini gösterirken bölge dışındaki tabanı ve genel kamuo-

yunda seçmene yaptığı baskı dolayısıyla itibar kaybetmiştir. Bölgede ise ilk defa bazı 

STK’lar bağımsız bir inisiyatif ile PKK ve BDP’ye rağmen ‘Evet’ oyu vereceklerini ilan 

etmişlerdir. BDP’nin referandum sürecinde siyasi inisiyatif sergileyememesi, PKK’nın 

talimatlarına göre hareket etmesi de itibar kaybının başka bir nedenidir. 

Öcalan ve PKK, son şiddet hareketleriyle kolay kolay tasfiye olmayacaklarını göster-

miş durumdalar. Lakin bunun gösterilmesi Öcalan ve PKK’yı Kürt hareketi içinde daha 

önce olmadığı ölçüde sorgulanır kılmıştır. Öcalan ve BDP, ‘Evet’ yönünde görüş açık-

layan STK’ları tehdit etmekte tereddüt etmemiştir. “Eylemsizlik” günlerinde bir ima-

mın öldürülmesiyle PKK’nın korku duvarı çok daha görünür hale gelmiştir. Bilhassa 

işadamları, aydınlar ve muhafazakârlar, PKK vesayetini kabul etmeyerek reşit oldukla-

rını göstermek istemektedirler. Bu çerçevede, referandum bir zamanlar devletin korku 

duvarının aşılmasına benzer bir eşik haline gelmiştir. 

19.  Vahap Coşkun,” Kürtler de Değişim İstiyor”,  Vahap Coşkun,” Kürtler de Değişim İstiyor”, Yeni Şafak, 12.10.2010.

BDP bölge tabanı 
üzerinde etkinliğini 

gösterirken bölge 
dışındaki tabanı ve 

genel kamuoyunda 
seçmene yaptığı 
baskı dolayısıyla 

itibar kaybetmiştir. 



2 0 1 0  R E F E R A N D U M U

35

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

12 Eylül 2010’da halkoyuna sunulan anayasa değişiklik paketi, vatandaşlara getirdiği 

yeni hak ve hürriyetlerin yanında bürokratik vesayetin iki ana taşıyıcı ayağı olan as-

keri bürokrasi ve yargı bürokrasisini gerileten ve üzerlerindeki demokratik denetimi 

arttıran bir muhtevaya sahiptir. Belki muhtevadan da ehemmiyetli olan, anayasanın 

sivil ve siyasi aktörler tarafından referandum yoluyla değiştirilebileceğinin gösterilmiş 

olmasıdır. Bu itibarla referandum, sonucundan bağımsız olarak Türkiye toplumunun 

ve siyasetinin bir reşit olma hamlesidir. Açılan bu yeni alan siyasetin, demokrasinin ve 

sivil yönetim anlayışının önünü açacaktır. Böylece Türkiye’deki demokratikleşme bir 

eşik daha aşmıştır.

Referandum sürecindeki propaganda, esasen anayasa değişiklik paketinden ziyade, 

siyasi partilerin kendi tabanlarına hâkim olurken karşıt partilerin tabanlarının parti 

sadakatini zayıflatmaya yönelik olmuştur. 3 Kasım 2002’den itibaren tek başına ikti-

darda bulunan AK Parti, bu referandumu demokratik açılım nedeniyle kendi grup ve 

tabanına yönelik koparma çalışmalarına ve bürokratik vesayet kurumlarına karşı bir 

meydan okuma imkânı olarak değerlendirmiştir. Bu bakımdan anayasa değişiklik pa-

ketinin muhalefetin destek vereceği kısmının bölünmemesi ve bir madde hariç bütün 

olarak TBMM’de kabul edilmesi, AK Parti’nin stratejik bir başarısıdır. AK Parti bu şekil-

de kendi grup ve tabanına yönelik baskıyı atlattıktan sonra, karşı cephenin tabanına 

hitap etmeyi tercih etmiştir. Paketin içeriğine girmeyen muhalefet partilerine ise, 12 

Eylül darbecilerinin yargılanması konusu hariç, aynı şekilde cevap vermeyi seçmiştir. 

AK Parti, muhalefetin referandumu AK Parti’ye yönelik bir güven oylamasına dönüş-

türme stratejisine de karşı çıkmamıştır. Bu şekilde bir kutuplaşmanın kendi yararına 

gelişeceğini değerlendirerek, referandum kabul edilmesi halinde bunun AK Parti’ye 

güvenoyu verilmesi ve AK Parti’nin 29 Mart’a göre oyunun artması anlamına gelece-

ğini görmüştür. Referandum kabul edilmemesi durumunda ise çıkan evet oylarının ta-

mamı AK Parti’nin hanesine yazılacağından, yine AK Parti’nin oyunun artması demek 

olduğundan muhalefetin stratejisinin her halükarda kendini kayba uğratmayacağını 

düşünmüştür. AK Parti, bu süreçte İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren İHH gemisi 

Mavi Marmara’ya saldırarak dokuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını öldürmesi, YAŞ’ta 

hükümetin atama yetkilerini kullanmasını engelleyen askeri teamüle uyulmaması ve 

son HSYK’nın atamalarında cunta ve çete soruşturmaları yürüten mahkemeleri engel-

lemeye yönelik müdahaleye Adalet Bakanı’nın izin vermemesi gibi ciddi krizlerin yö-

netiminde başarı sergilemiştir. Referandum sonuçlarını etkileyen bir başka husus ise 

Türkiye’nin IMF olmaksızın küresel ekonomik krizden hızlı büyüme ve artan istihdam 

oranlarıyla çıkma başarısını göstermiş olmasıdır.

CHP, anayasa paketini AK Parti’nin güven oylamasına dönüştürerek paketin içeriğine 

girmeden muhalefet yolunu açmıştır. CHP paketteki Anayasa Mahkemesi ve HSYK’yı 
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ilgilendiren iki madde ayrılırsa evet oyu verebileceğini söylemiş, bununla birlikte 

mevcut haliyle paketin Anayasa Mahkemesine gidişine öncülük etmiştir. Anayasa 

Mahkemesi paketin reform karakterini bozmayacak ölçüde kısmi bir iptalle yetinince, 

CHP’nin gerekçeleri zayıflamıştır. Buna rağmen CHP, referandum tartışmasının anaya-

sa değişiklik paketinin muhtevası yerine AK Parti’nin güven oylamasına dönüştürmeyi 

başarmıştır. CHP bu şekilde oluşan kutuplaşmanın muhalefetteki sıklet merkezi olarak 

öne çıkmıştır. Bu süreçte CHP’deki genel başkanlık değişimi de iyi kullanılmıştır. CHP, 

AK Parti’yi reformcu, demokrat ve sivil alanda yalnız bırakmamak için asker-sivil ilişki-

leri ve başörtüsü konularında yeni öneriler gündeme getirmiştir. 

CHP referandumda çıkan hayır oylarının ve AK Parti karşıtı cephenin, büyük partisi ola-

rak bu alandaki diğer siyasi partilerin ve bilhassa MHP’nin aleyhine oylarını arttırma 

istidadı göstermektedir. Bu eğer MHP’yi barajın altına indirecek bir seviyeye gelirse 

CHP, muhtemel koalisyon ortağının parlamentoya girmesini engelleyecektir. CHP’nin 

Doğu ve Güneydoğu’ya açılma çabasının Kürt Sorununda muhtemel politika deği-

şikliğini beraberinde getirmesi, MHP ile arasındaki müşterek zemini giderek bozmak-

tadır. Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’de “hayır deyin genel af ilan edelim” sözleri 

ve gazetecilere “terörü bitirmek için Öcalan’la görüşülebilir” açıklaması MHP’nin şaş-

kınlıkla dolu, sert tepkilerine yol açmıştır. CHP’nin bir başka paradoksu da, CHP’deki 

oy artışının, sağdaki CHP karşıtlarının AK Parti çatısı altında toplanmaya tahrik etmesi 

olacaktır. CHP, AK Parti etrafında toplanan muhafazakâr seçmeni özgürlükler konu-

sunda ikna ederek, bu cephedeki çözülmeyi sağlayamadıkça stratejik olarak iktidar 

olmasına yetmeyecek bir alanda sıkışmaya devam edecektir.

MHP, referandum sürecinden en çok zarar gören partiler arasında yer almaktadır. 

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı ve referandumdaki CHP-AK Parti kutuplaş-

ması MHP’yi iki taraftan da sıkıştıran bir makasa dönüşmüştür. MHP bir yandan yeni 

büyüdüğü Akdeniz, Ege, Marmara hattındaki laik ve ulusalcı oyları CHP’ye kaptırırken, 

diğer yandan da geleneksel olarak güçlü olduğu Orta ve Doğu Anadolu’daki milliyet-

çi muhafazakâr seçmeni AK Parti’ye kaptırmaktadır. Oy kaybı kadar önemli bir başka 

husus da, özellikle 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasını engelleyen geçici 15.madde 

konusunda ülkücü tabanın taşıdığı hassasiyettir. 

MHP Genel Başkanı ve genel merkezinin bu sebeple referandumda evet oyu verecek-

lerini açıklayan ülkücü-milliyetçi camianın kor kadrosundan gelenlere karşı takındığı 

sert ve incitici tavır, bu kesimi genel merkezin beklentisi hilafına sindirmemiş, tam ak-

sine tahrik etmiştir. Bu şekilde MHP’de öteden beri var olan parti ile taban arasındaki 

çelişki ve anlaşmazlıklar güçlü bir şekilde tartışılır hale gelmiştir. Ülkücü camia, BBP’nin 

MHP’den kopuşu dışında belki de ilk defa lider-teşkilat ve doktrin dışında müstakil 

bir tavır geliştirmiştir. Birçok ülkücü, bir araya gelerek partiden bağımsız evet açıkla-

malarında bulunmuştur. Ülkücü camiadaki lider-teşkilat ve doktrinden bağımsız evet 

CHP referandumda 
çıkan hayır 

oylarının ve 
AK Parti karşıtı 

cephenin, büyük 
partisi olarak bu 

alandaki diğer 
siyasi partilerin ve 
bilhassa MHP’nin 
aleyhine oylarını 
arttırma istidadı 
göstermektedir. 



2 0 1 0  R E F E R A N D U M U

37

açıklamalarının MHP üzerinde kalıcı etkiler bırakması beklenebilir. Nitekim MHP genel 

merkezi hayır kampanyasını tabanın ilgisizliği nedeniyle yavaşlatarak, birçok yerde-

ki mitinglerini iptal etmek zorunda kalmıştır. MHP, tabandaki bu çatlağı aşmak için 

Kürt Sorunu ve Demokratik Açılım üzerinden bir AK Parti karşıtı cephe açmak istediyse 

de, bu cephe arzu edildiği kadar başarılı olamamıştır. MHP’nin koalisyon ortağı ola-

rak gördüğü CHP’nin Kürt Sorununda barışçı çözüme kapı aralayan yeni politikası ve 

reformcu yönünün güçlenmesi MHP’yi yalnızlaştıran bir sürecin başlangıcı mı, yoksa 

arızi bir gelişme midir? Bu sorunun cevabı da MHP’nin kaderini tayin edecek eğilimleri 

gösterecektir.

BDP, anayasa değişiklik paketinde Kürt Sorununun çözümüne ilişkin düzenlemeler 

olmadığı gerekçesiyle TBMM’deki oylamalara katılmamış, sonrasında da referandum-

da boykot kararı almıştır. Bu şekilde tabandan yükselen evet seslerinin bastırılacağı 

düşünülmüştür. Bu süreçte PKK ise referanduma tesir etmek amacıyla yeniden dozu 

giderek artan bir şiddete başvurmuştur. PKK ve BDP, AK Parti’nin bölgedeki oy gücü 

ve temsil kabiliyeti ile kendilerini zaafa uğratması veya tasfiye etmek için kullanması 

ihtimaline karşı duyarlılık taşımaktadır. Buradaki asıl aktörün devlet olduğunu düşü-

nen PKK ve BDP çizgisi, AK Parti’yi şiddet yoluyla tasfiye etmek suretiyle devletin son 

kozunu elinden alarak masaya oturabileceğini düşünmektedir. Ancak bu süreçte daha 

önce hesap edilemeyen gelişmeler yaşanmış, PKK şiddeti bölgede büyük bir tepki 

görmüş ve birçok ilde sivil toplum kuruluşları PKK’yı ateşkese çağırmışlardır. Bu arada 

AK Parti’nin PKK ve BDP çizgisinin takdim ettiği gibi devletin bir ajanı olmadığı, müs-

takil ve bürokratik vesayete son vermek isteyen bir siyasi parti olduğunu gösterecek 

gelişmeler yaşanmıştır. PKK şiddeti, AK Parti’den çok bürokratik vesayeti tartışma ko-

nusu yapmış ve AK Parti artan şiddet karşısında insicamını kaybetmemiştir. 

Bu süreci izleyen günlerde referandum sürecini etkileyecek ehemmiyette gelişmeler 

yaşanmış, 20 Eylül’e kadar şiddete son vererek “eylemsizlik” kararı alan PKK ve BDP, 

bu kararın devletle görüşme sonucu alındığı ve bir takım ön şartlar gerçekleşirse re-

ferandumda boykotu kaldırarak evet diyebilecekleri yönünde açıklamalarda bulun-

muşlardır. PKK’nın bu açıklamalarını, referandumda AK Parti’yi zor durumda bıraka-

cak bir psikolojik harekât veya kendilerini meşrulaştırma çabası olarak değerlendiri-

lebilir. PKK açıklamalarından sonra AK Parti’nin hükümetin bir görüşme yapmadığı 

ama devlet kurumlarının yapabileceği yönündeki açıklamaları ve CHP Genel Başkanı 

Kılıçdaroğlu’nun referandumu etkilemek amacı dışında terörü bitirmek için Öcalan’la 

görüşülebileceğini söylemesi MHP’nin sert açıklamalarını nispeten etkisizleştirmiştir. 

BDP’nin bölgedeki STK’lar, aydınlar ve muhafazakârlarla ilişkilerinde yaşadığı kırılma 

ile barış ve savaş arasında gidip gelmesi, referandumda boykotta ısrarın ağır maliye-

tini ortaya koymaktadır. Referandum sonuçları ve CHP’nin yumuşaması neticesinde 

Kürt sorununda çözüm imkanının ortaya çıkması, 2011 seçimlerinin temel tartışma 

konularından birine işaret etmektedir.
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26 maddelik anayasa değişiklik paketinin hazırlanışı, müzakereler ve referandum 
süreci Türkiye’deki siyasi yapıyı kökünden sarsacak dinamikleri harekete geçirdi. 
Esasen Türkiye’nin değişen sosyolojisi ve ekonomisi, siyasette de kendisini ifade 
ediyordu. 1999 sonrasında başlayan değişim süreci, artık eski rejimin anayasal 
çerçevesini üzerinden atacak bir noktaya ulaştı. Derin tarihi kökleri ve geniş top-
lumsal tabanı olan demokratikleşme süreci, bu şekilde asker-sivil bürokratik vesa-
yetin anayasal temellerini ortadan kaldıracak yeni bir eşiğe geldi. Türkiye böylece 
1961’de anayasal temelleri atılan vesayet rejimiyle yüzleşme imkanına sahip oldu.

12 Eylül 2010’da yapılan referandumun %77 oranında yüksek katılım ve %58 nispe-
tinde güçlü evetle sonuçlanması, Türkiye’deki değişim ve demokratikleşmeyi kon-
solide eden ve hızlandıran bir kilometre taşı olarak kaydedilecektir. Anayasa deği-
şiklik paketi referandum sonuçlarından önce de, Türkiye’deki siyaseti değiştirmeye 
başlamıştı. Siyasi dil ve söylemdeki değişme, bilhassa AK Parti ve CHP örneklerinde 
bariz bir şekilde görülebilir. Siyasetteki mevcut tavır alışları ve konumlanışları et-
kisiz hale getiren referandum süreci, mevzuat ve kurumların değişmesinden öte, 
siyasi söylem ve kültürün de değiştiğini gösteriyor. Siyasi partilerin bu değişim ve 
değişime karşı tepkileri, siyasi yelpazenin yeniden şekillenişi ve aldıkları oy yüzde-
lerini de etkileyecek bir bağlamı ifade etmektedir. Bu bakımdan referandum süreci, 
siyasi partilerin tavanları ile tabanlarının ilişkilerinin en çok tartışmaya açıldığı bir 
dönemi ifade etmektedir. 

Siyasi partilerin referandum sonuçlarını da dikkate alarak 2011’de yapılacak genel 
seçimlerin baskısıyla yeniden yapılanacakları, iç tartışmaların yaşanacağı ve siyasi 
yelpazenin yeniden inşa edileceği önümüzdeki dönemde, yeni anayasa ekseninde 
Türkiye’nin temel siyasi meseleleri tartışılacaktır. Bu çalışmada, referandum süre-
cinde TBMM’de grupları bulunan AK Parti, CHP, MHP ve BDP olmak üzere dört siyasi 
partinin tarihi misyon ve sosyolojik tabanları dikkate alınarak politikaları, gerekçe-
leri, performansları, referandum sonuçları, referandum sonuçlarına verdikleri tep-
kiler, kurulması muhtemel ittifaklar, siyasi partilerin değişme kabiliyetleri ve 2011 
seçim tasavvurları tartışılmaya çalışılmıştır. 
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